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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο μιαγενική προσέγγιση του τύπου των κορών, σχετικά με την τυπολογική 

γεωγραφική κεα χρονολογική τους εξέλιξη σε πρώτο επίπεδο, την εικονογραφία τους σε δεύτερο κεα την ερμηνεία 

τους σε τρίτο. Μέσα από τις απόψειςτων διαφόρων μελετητών σχετικά μετο συγκεκριμένο τύπο, γίνεται προσπάθεια 

διαμόρφωσης μιας καθολκοτερης κεα πιο εμπεριστεπωμένης εικόνας που οδηγεί σε σφαιρικά συμπεράσματα, όπως 

αυτά προσεγγίζονται μέσα από τη παράθεση συγκεκριμένων ερωτημάτων.

Σημαντικές μελέτες πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι απετντήσεις των πιο βασικών θεμάτων κεαοποτέλεσετν 

τον κορμό της συγκεκριμένης εργασίας, είναιτο πρόσφατα δημοσιευθέν βιβλίο της Karakasi iC, Archaic Korea, 2003 

κεα, κυρίως για τις ερμηνευτικές αποδόσεις, το αντίστοιχο της Keesling CM, The votive statues of the Athenian 

Acropolis, Cambridge University Press 2003. Οι προσεγγίσεις των δυο ερευνητριών, στηρίζονται στη παράθεση 

συγκεκριμένων πηγών κεα επιχειρημάτων, αντιμετωπίζοντας τα ιιιαφυόμεναζήτήμεττα με κριτική σκέψη, που οδηγεί 

στη προσκόμιση σαφέστερων συμπερασμάτων, αλλά κεα σε διαφορετικές θέσεις των δύο ερευνητριών. Βασικό 

όμως θετικό στοιχείο των δυο περιπτώσεων, αποτελεί η παρουσίαση των απόψεων, των περισσότερων μελετητών, 

σχετικά με το ζήτήμα του τύπου της κόρης Απόψεις βέβαια, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο \α γίνονται απόλυτα 

αποδεκτές ελλά είναι βασική η γνοχποποίησή τους. Το θέμα βέβαια, παραμένει ανεξάντλητο παρά το μεγάλο όγκο 

της βιβλιογραφίας κεα περισσότερα αρχαιολογικά δεδομένα στο μέλλον σίγουρα θα καθοδηγήσουν σε πιο 

εμπεριστατωμένες θέσεις

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα w εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στη βασικιί επόπχρια της εργασίας μου 

ic L Λεβέντη για τη στενή παρακολούθηση εαπής της προσπάθειας κεα τις εύστοχες παρατηρήσεις που μου έδωσαν 

την ευκαιρίανα γνωρίσω κεα να προσεγγίσω σε βάθος ένα αρχαιολογικό ζήτημα, αποφεύγοντας τυχόν ανακρίβειες 

κεαελλείψεις Περαιτέρω, θα ήθελανα ευχαριστήσω τον ιεΜαζαράκη-ΑινιάνΑ. για τη γενικότερη υποστήριξη κεα 

βοήθεια στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας Ιδιαίτερα βοηθητικές ήταν επίσης οι επισκέψεις μου στο 

σπουδαστήριο του Πεαεπιστημίου Αθηνών, στη βιβλιοθήκη της Αρχαιολογικής Εταιρείας κεα της Γαλλικής 

αρχεαολογική σχολής επην Αθήνα, που μου εξμσφάλισετν την άμεση πρόσβαση στη βιβλιογραφία που με ενδιέφερε, 

καθώς κεα οι αντίστοιχες στο μουσείο Ακροπόλεως όπου είχα την ευκαιρίανα δω από κοντά μέροςτου είριαζόμενσυ 

υλικού. Τέλος για λόγους ηθικής υποστήριξης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό μου φΐ^ Γεώργιο Βήτοκεατην 

οικογένειάμου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με αφορμή λοιπόν την εργασία αυτή τίθενται βασικά ερωτήματα, η προσέγγιση των οποίων, έστω κ^ 

σε τϋολλες περατώσεις κάθε άλλο παρά δεδομένη μπορεί να θεωρηθεί, οδηγεί στην προσκόμιση συνολικών 

συμπερασμάτων. Τα ερωτήματα αυτά, κατά κύριο λόγο αφορούν στον εντοπισμό των αλλαγών του τύπου που 

γίνονται μέσα σε χρονολογικά και γεωγραφικά πλαίσια. Παράλληλα, βασικό στάδιο αποτελεί η διαχρονική και 

περιορισμένη γεισγραφικά, -μέσα από ορισμένα εργαστήρια γλυπτικής -μελέτη των κορών, από τα δαιδαλικά χρόνια 

μέχρι τη λήξη της παραγωγής του τύπου περίπου στην έναρξη του κλασικού-αυστηρσύ ρυθμού. Φυσικά, α 

επιδράσεις ανάμεσα στα εργαστήρια, είναι εύλογες και αναμενόμενες. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τις 

σχέσεις ανάμεσα στην Νάξο, την Αττική τη Σάμο και την Πάρο, που αντιπροσωπεύουν το βασικό κορμό 

παραγωγής και σε δεύτερο επίπεδο μπορούν να επηρεάζουν τα υπόλοιπα εργαστήρια, των οποίων φυσικά η 

παραγωγή δε μπορεί w θεωρηθεί σε καμία περίπτωση αμελητέα.

Περαιτέρω, ενδιαφέρει \α βρούμε μέσα από συγκεκριμένα εικονογραφικά στοιγεια, μια εξήγηση για την 

επιλογή του τρόπου απόδοσης των κορών. Μπορούν δηλαδή τα στοιχεία του τύπου αυτού, όπως η στερεότυπη 

κίνηση τωνχεριώνή η στάση των σκελών, \α μας οδηγήσουν σε μια συγκεκριμένη ταύτιση και ερμηνεία; Επιπλέον, 

η επιμέρσυς διακόσμηση με την περίτεχνη κόμη καιτα επίθετα κοσμήματα, α ακριβώς θέλεινα αποδώσει; Πρόκειται 

απλά για διακοσμητικές παρεμβολές ή μήπως η σκέψη μας δε θα πρέπεινα σταματήσει σε αυτό το επίπεδο κοινά 

προχωρήσει σε περαιτέρω ερμηνευτικούς δρόμους

Βασικό επίσης ζήτημα που γίνεται προσπάθεια, μέσα από κάποια επιχειρήματα, να επιλυθεί, αποτελεί η 

αποσαφήνιση του ρόλου των κοριών. Θα πρέπει να ταυτιστούν με θεότητες ή με θνητές εκπροσώπους του 

αριστοκρατικού γένους ή και άλλων κατά περίπτωση κοινωντκών ομάδων; Από την άλλη μια ερμηνευτική τους 

προσέγγιση ως γυναίκες που υπηρετούν μέσα από κάποιο συγκεκριμένο ιερατικό αξίωμα τις εκάστστε θεότητες 

αποτελεί τη 7πο κατάλληλη απάντηση για αυτές ή μήπως είναι καταλληλότερη μια γενικότερη έννοια συμβόλου 

αναθηματικού ή επιτύμβιου;

Παράλληλα με όλη; αυτές τις σκέψεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψιν οι πληροφορίες που 

παίρνουμε από τκξ αντίστοιχες επιγραφικές και φιλολογικές μαρτυρίες Σε πρώτο στάδιο, οι επιγραφές προσφέρουν 

στοιχεία που κατευθύνουν στις αποδόσεις ταυτοτήτων των αντιστοιχούν έργων που μας ενδιαφέρουν, είτε με τη 

μορφή συγκεκριμένων ονομάτων των κορών, οπότε επιβεβαιώνεται καλύτερα η θνητή ταυτότητά τους είτε με τη 

μορφή ιπιογραφών των γλυπτών καιτων αναθετών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούννα ενισχυθούν περισσότερο, με 

μια βέβαια πιο κριτική ματιά, συνδυαστικά με την εατίστοιχη φιλολογική παράδοση οπότε έτσι άμεσα μπορούμε να 

καταλήξουμε σε καλύτερα συμπεράσματα, που μπορούν ενδεχομένωςνα αρθρώσουν μια σαφέστερη εικόναγια τον 

εξεταζόμενο τύπο.
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ΚΛΤΑ'ίΟΓΟΣΚΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ —

• ΚΙ Εθνικό Αρχραολογικό Μουσείο 1 -suc23.
Υλικό : νησιωτικό μάρμαρο
Μέ)εθος: ανώτερο του φυσικού
Ύψος: 1,75μ μαζί με τη βάση φτάνει 2μ
Τόποςεύρεσης: ιερό Απόλλωνα και Αρτέμιδος στη Δήλο
Εργαστήριο ;■ναξιακό
Λειτουργία: αναθηματικό άγαλμα
Χρονολόγηση: 660-650πΧ(Ταρακάση) 640-630πΧ( Richter)
Διατήρηση: το πρόσωπο earn αλλοιωμένο και δεγίνονται αντιληπτά τα χαρακτηριστικά του 
Εγγραφή: «Νκάνδρη μ’ανέθεκεν έ[κ] όεκηβόλ [ω] ιϊίσχέαιρηι 

Κόρη Δεαοδίκειο[υ] το[υ] Ναξίαυ58ςοχοςάλβ..]έων 
Δεικομένεος δε κπσιγν[ή]τη Φράξου δ’ αλόχος μ[ε 
ο δείνα εποίεσεν]» (IG Χ&5.2.).

Περιγραφή:
Η δτ^ωση των λεπτομερειών είναι διακηριχική, η δομή της γεωμετρική tan ραδινή. Σε 

γενικές γραμμές η μορφή είναι αβαθής κέα στερεομετρική. Φέρει οπός στα χέρια της δηλωτικές των 
ένθετων μεταλλικών συμβόλων που λείπουν. Τα μαλλιά της αποδίδονται στη πλάτη σε μια ενιαία 
μάζα σε απλά οριζόντια στρώματα, στον τύπο της δαιδαλικής φενάκης ενώ δε χωρίζονται στη 
μπροστινή και οπίσθια όψη πάνω από τους ώμους αλλά συνεχίζουν γύρω από το λαιμό σε ένα 
καθαρά τριγωνικό σχέδιο. Φοράει ζωσμένο μακρύ πέπλο που σχηματίζει μια τοξωτή κατώτερη 
παρυφή, αφήνοντας ακάλυπτο το τμήμα των άκρων ποδιών. Πάνω από το χπώνα έρχεται το 
επίβλημα Το σώμα της μορφής αποτυπώνεται άψυχο, ενώ η μεταχείριση του ενδύματος είναι 
καθαρά επίπεδη και δρα αποκλειστικά για κάλυψη μέσα από τις μικρές σε βάθος πτυχές. Το στήθος 
της διαμορφώνεται από δυο απλές επίπεδες επιφάνειες. Οι ανατομικές λεπτομέρειες αποδίδονται 
δισδιάστατα. Οι αναλογίεςτου όλου έργου είναι ραδινές και επιμηκυσμένες.

Richter 1968, αρ. 113, εικ 249-354. Pedley 1976, πίν. 1 αρ. 1 a-b. Λαμπρινσυδάκης 1985,52, jriv. 13β. 
Robertson 1981, εικ.11. Stewait 1990, εικ.34-35. Jenkins 1978, 68. Rolley 1994, εικ 125-126. 
Γίαλούρης 1994, 225, εκ3. Καλτσάς 2001, 35-36, εκ.7. Karakasi 2003, πίν. 63. Keesling 2003, 
εικ24.

• Κ2 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 3446 
Υλικό: μάρμαρο 
Ύψους: 0,115μ 
Χρήση: αναθηματική 
Τόπος εύρεσης: Σούνω, ναός της Αθηνάς.
Χρήση: αναθηματική
Χρονολόγηση: περ. αρχές του 6” αε πΧ.
Διατήρηση : η μύτη είναι σπασμένη, αποκρούσεις έχουμε σε διάφορα σημεία του λαιμού και του 
προσώπου, ενώ σπασμένο εώαικι ένατμήμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
Περιγραφή:
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Το πρόσωπό της είναι μακρόστενο, το μέτωπο στενό και τα φρύδια τοξωτά. Τα μαλλιά 
απαρτίζονται από κυματιστούς βοστρύχους 7ΐάνω από το μέτωπο ενώ στο πίσω μέρες αποδίδονται σε 
ενιαία μάζα, είναι δεμένα μεταινία.

Καλχσάς2001,42 αρ. 24

• Κ3 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 2-εικ.75.
Υλικό: ασβεσώλιΒος
Ύψος: 1,45 μ μαζί με τη βάση
Τόπος εύρεσης: ιερό του Απόλλωνα σιο ΠτώοτηςΒοιαπίας 
Χρήση: αναθηματική

Διατήρηση : μας σώζεται μόνο το κάτω αριστερό τμήμα της πλίνθου, το αριστερό άκρο 
πόδι, και το πάνω τμήμα του σώματος από το λαιμό μέχρι τη ζώνη. Το κάτω τμήμα είναι 
συμπληρωμένο.
Επιγραφή: (στη βάση με το σύστημα βουστροφηδόν):
.. ήρονα^θεκετοιΑπόλλονττοιΠτόιέι
...]οτυς1ποίεσε
Περιγραφή:

Φέρει ζωσμένο πέπλο και από πάνω ιμάπο που πέφτει χαμηλά λίγο ψηλότερα από παρυφή 
πέπλου (διακρίνεται στην πλάγια όψη όπου ενώνονται τα δυο μιοά του εμπρός και πίσω) και 
υποδήματα. Τα μαλλιά αποδίδονται σύμφωνα με τη δαιδαλική τεχνοτροπία, με οριζόντιες 
διαχωρισμένε; μάζες που μπροστά κατεβαίνουν εκατέρωθεντου λαιμού. Στο κάτω τμήμα της φέρει 
ίχνη ερυθρού χρώματος και τα κάτω άκρα της αποκαλύπτονται κάτω από τη παρυφή του ενδύματος 
της. Χέρια κολλημένα στα πλευρά.

Richter 1968,αρ. 2xac 29-30. Karakasi 2003, πίν. 210.

• Κ4 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 5.
Ακέφαλο αγαλμάτιο κόρης
Υλικό: πεντελκό μάρμαρο 
Μέγεθος: μικρό αγαλμάτιο 
Ύψος: 0,28μ^
Τόπος εύρεσης: Ελευσίνα,
Χρήση: αναθηματική 
λήχνολόγηση: 570-560 πΧ 
Διατήρηση: λείπαη κεφαλή και ία χέρια 
Περιγραφή:

Το αριστερό της χέρι κατέβαινε χαμηλά στο πλευρό, το δεςί λύγιζε στον αγκώνα και φέρει 
προσφορά. Φορά ζωσμένο, σφιχτά στη μέση, πέπλο που σχηματίζει κοντό απόπτυγμα, με τις άκρες 
της ζώνης να κρέμονται στη πρόσθια όψη της μορφής. Τα μαλλιά της πέφτουν στην πλάτη σε ενιαία 
στερεή μάζα σχηματίζοντας οριζόντιες αυλακώσεις. Μπροστά χωρίζονται ανά τρεις πλοκάμους 
εκατέρωθεν του λαιμού. Η όλη διαμόρφωση του σώματος, ετναιγεωμετρική.

Richter 1968,52μαρ. 75,snc 236-239.Καλτσάς2001,42, sue26. Karakasi2003,168,πίν. 117

Κ 5 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 3859-εικ30



6

Κορμόςκόρης 
Υλικό: μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό
Ύψος: 0,41μ __
Τόπος εύρεσης: Μοσχάτο της Αττικής 
Εργαστήριο: άτοκό
Χρονολόγηση: 580-570 πΧ (Καλτσάς), 570-560πΧ (Richter)
Διατήρηση : σώζεται το πάνω μέρος του κορμού. Το δεξί χέρι λείπει από τον βροςρσνα. Από το 
αριστερό λείπειτμήματου βραχίονα καιτου πήχεως μετον αγκώνα καθώς και σχεδόν όλη η παλάμη. 
Περιγραφή:

Φορά χιτώνα, ο οποίος στο μπροστινό του τμήμα διακοσμείται από μια κάθετη ταινία που 
ορίζεται από δυο εγχάρακτες γραμμές. Q χειρίδες κλείνουν με μια σειρά από κουμπιά. Τοαριστερό 
χέρι έρχεται προς το στήθος. Τα μαλλιά πέφτουν στην πλάτη, ενώ) μπροστά σχηματίζουν 
αστραγαλόσχημσυς πλοκάμους έως το στήθος ανά τέσσερις εκατέρωθεν του λαιμού. Σοβαρό σε 
γεντκέςγραμμέςέργο.

Richter 1968, αρ. 40, εκ.132-134.. Καλτσάς 2001,44. Karakasi 2003, πίν. 110

• Κ6 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 73-εικ.77 
Υλικό: παριανό μάρμαρο
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού 
Ύψος :0,42μ 
Τόπος εύρεσης: Αίγινα 
Εργαστήριο: κυκλαδικό ή νησιωτικό 
Χρονολόγηση: περ. 560πΧ
Διατήρηση: Σώζεται μόνο το πάνω τμήμα του κορμού της 
Περιγραφή:

Φορά χειριδωτό χπώνα που διακοσμείται με δκλό εγχάρακτο κατακόρυφο μαίανδρο 
κατακόρυφα του στήθους Η παρυφή στο λαιμό φέρει κάθετες γραμμές ενώ δυο άλλες γραμμές 
δηλώνουν τη ραφή των χειριδών. Η κόμη αποδίδεται με πλοκάμους διαρθρωμένους σε 
αστραγαλόσχημους βοστρύχους όπως βλέπουμε από κάποια τμήματα που σώζονται στο στήθος 
εκατέρωθεν και στην πλάτη

Richter 1968, αρ39ρκ 132-134. Καλτσάς2001,.44-45, επο30. Karakasi, 2003, πίν. 102

• Κ7 Εθνικό ΑρχαωλογικόΜσυσεώ4889-εικ32 
Υλικό παριανό μάρμαρο
Μέγεθος μεγαλύτερου του φυσικού 
Ύψος: 0,1,76μ
Τόπος εύρεσης: νεκρόπολη της Μερένοας Αττικής 
Εργαστήριο: παριανό ή αττικό 
Χρήση: επιτύμβιο άγαλμα 
Χρονολόγηση: 550-540 πΧ.
Επιγραφή : «Σέμα Φρασικλειας κόρε κεκλεσομοα ώεί αντί γάμο παρά θεόν τούτο λαχουσ* ονομα 
λαχουσ5 όνομα» και στην αριστερή πλευρά του βάθρου διαβάζουμε «Αριστίων ο Πάριος μ’επ]ό 
[ε]σε.(Κ3ϊ21014.
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Διατήρηση: άρκττη 
Περιγραφή:

Η κόρη Φρασίκλεια φορά ποδήρη χειριδωτό χιτώνα, ζωσμένα στη μέση. Διακοσμείιοα με 
το σχέδιο του μαιάνδρου και του ρόδακα.Ίσταται σε ψηλά υποδήματα ενώ σε όλη την επιφάνεια του 
χιτώνα της είναι διακοσμημένη με διάφορα σχέδια, όπως μας είναι γνωστά και μέσα από τη 
μελανάμορφη αγγειογραφία Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το μοτίβο της φυλλοστοιχίας στον 
περίσφυρο του χιτώνα της Παράλληλα, σαφή είναι τα ίχνη too χρώματος σε όλη τη μορφή, ακόμα 
και στο επίπεδο των βλεφαρίδων της τις οποίες θα πρέπει \α φανταστούμε μαύρες Από τη παρυφή 
του λαιμού ξεκινά μια πλατιά ταινία που διακοσμείται με μαίανδρο και συνεχίζει και στις χειρίδες Με 
το δεξί της χέρι ανασύρει τμήμα του χιτώνα της ενώ με το αριστερό κρατά άνθος λωτσύ το οποίο 
φέρνει μπροστά από το στήθος Πάνω στο χιτώνα παρατηρούνται ίχνη χρώματος που μας 
πληροφορούν για την απόδοση του ερυθρού μάλλον χρώματος Σχετικά με τη σωστή απόδοση των 
χαρακτηριστικών του προσώπου δε δίνεται τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγαλύτερη έμφαση υπάρχει 
στη διακοσμητικότητα, όπως φαίνεται από τα σχέδια στο ένδυμα όσο και από τα επιμέρους 
κοσμήματα, περιδέραιο, ψέλιο, ενώτια Τα μαλλιά αποδίδονται σε μακριούς σφαιρικούς βοστρύχους 
στο στήθος και στην πλάτη, ενώ πάνω από το μέτωπο παριστάνονται με κυματιστές γραμμές 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διακόσμηση της κεφαλής όπου η μορφή φέρει στεφάνη με άνθη και 
μπουμπούκια λωτσύ ενώ οι οπές που υπάρχουν, επιβεβαιώνουν επιμέρους μεταλλικά επίθετα 
κοσμήματα. Παρουσιάζεται με σανδάλια, οι ιμάντες των οποίων δηλώνονται ανάγλυφα

Μαστροκώστας 1972, 304. Boardman 1982, 73 εικ.108. Croissant 1983, πίν. 30. Ζαφειρόπουλος 
1986,102-103. Stewart 1990,119,121-122. Rolley 1994,282, εοο287. Καλτσάς 2001,4849, εκ.45. 
Karakasi 2003,πίν.114-115,235-237.

• Κ8 ΕθνικόΑρχραολογικόΜουσείο 8Ι-εικ33.
Βάση με άκρα πόδια
Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού
Ύψος: 135μ
Τόπος εύρεσης: Βούρβα Αττικής 
Χρήση: επιτύμβια 
Χρονολόγηση: 550-540 π,Χ.
Επιγραφή: [σέμα τοδ’ -υυ-] με Φίλες παιδός κατέθεκεν καλόν ιδέν aForap Φαίδιμος εργάσα[το».
(!Gi21012.)
Περιγραφή:

Τα άκρα πόδια της μορφής είναι σύμφυτα με την πλίνθο, που έχει εντεθεί στην κοιλότητα 
της ασβεστολιθικής τριβαθμιδωτής βάσης Φέρει σανδάλια με ψηλές σόλες και ιμάντες. Έργο του 
Φαιδίμου

Karakasi 2003,πτν.116.

• Κ9 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 17-εικ.73.
Κεφαλή κόρης 
Ύψος: 0,21 μ 
Υλικό πταριανό μάρμαρο
Τόπος εύρεσης: Ιερό Απόλλωνα oro Πτώον της Βοιωτίας 
Εργαστήριο :παριανό



8

Χρήση: αναθηματική
Χ^χινολόγηση: περ. 520 πΧ
Διατήρηση: Μύτη καιπηγσύνι είναι σπασμένα
Περιγραφή:

Φορά στην κεφαλή της ψηλή στεφάνη, που φέρει διακόσμηση με μαίανδρο και αβακωτό 
κόσμημα, εν μέρα σώζονται ίχνη χρωμάτων. Τα μαλλιά πέφτουν σε κυματιστούς πλοκάμους 
εκατέρωθεν του λαιμού, ενώ στηνπλάτη σχηματίζουν οριζόντιε; αυλακώσεις. Φέρει επίσης κυκλικά 
ενώτια με ζωγραφιστούς ρόδακες. Ηκόμη της διατάσσετχηγύρω από το μέτωπο καιτους κροτάφους 
της. Τα μάτια παρίστανται διογκωμένα και αμυγδαλωτά Πολλά; διακυμάνσεις παρατηρούνται στην 
επιφάνειατου προσώπου.

Richter 1968,87, εκ. 454455. Croissant 1983, πίν.79.Καλτσάς 2001,63, εκ85. Karakasi 2003, πίν.
211.

• Κ10 Εθνικό Αρχωολογικό Μουσείο 26-εικ36.
Υλικό :πεντελτκό μάρμαρο 
Ύψος:0,19μ
Τόπος εύρεσης: Ελευσίνα.
Εργαστήριο: αττικό ή)
Χρονολόγηση: τέλη του ά”πΧ αρχές 5™ πΧ 
Διατήρηση: Η κεφαλή, το δεξί χέρι και τα σκέλη λείπουν.
Περιγραφή:

Φορά χιτώνα που αμυδρά φαίνεται στην περιοχή του στήθους και φέρει λεπτεπίλεπτες 
πτυχώσεις Το ιμάτιό της φέρει πολύ βαριές πτυχές έντονα πλαστικές και καλύπτει τη πλάτη και τους 
ώμους πέφτοντας συμμετρικά Με το αριστερό της χέρι ανασηκώνει το χιτώνα της ενώ με το δεξί 
που πρέπει να φανταστούμε προτεταμένο, θα κρατούσε άνθος ή καρπό. Τα μαλλιά της πέφτουν 
μπροστά ανά τρεις πλοκάμους εκατέρωθεντου λαιμού, μέχριτο στήθος ενώ στη πλάτη αποδίδονται 
κυματιστά

Richter 1968,86, εκ 449451. Καλτσάς2001,72, εκ 104. Karakasi 2003, πίν. 119 a-d.

• Κ11 ΕθντκόΑρχραολογικό Μουσείο 25- εικ35 
Αγαλμάτιο χωρίς σκέλη και κεφαλή
Υλικό: μάρμαρο 
Μέγεθος: μικρό αγαλμάτιο 
Ύψος: 0,45μ 
Τόπος εύρεσης: Ελευσίνα 
Χρήση: αναθηματική 
Χ(χϊνολόγηση: 525-500πΧ
Διατήρηση: λείπουν το κεφαλή, τα χέρια από τους αγκώνες και τα σκέλη από το μέσο των κνημών 
και κάτω.
Περιγραφή:

Φορά χειριδωτό χμώνα, που είναι διακοσμημένος με εγχάρακτους σταυρούς καιτειράγωνα 
που διακρίνονται στο αριστερό μανίκι και στην παρυφή του λαιμού. Από πάνω έρχεται το λοξό 
ιωνικό ιμάτιο που περνά κάτω από την αριστερή μασχάλη και πορπώνεται πάνω από το δεξί ώμο. 
Μετο αριστερό χέρι ανέσυρε τον χπώνα ενώ με το προτεταμένο δεα, κρατούσε κάποια προσφορά
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άνθος ή καρπό. Τα μαλλιά στο μπροστινό τμήμα πέφτουν εκατέρωθεν του λαιμού σε σχηματισμούς 
τριών πλοκάμων, ενώ πίσω στην πλάτη αποδίδονται κυματιστά.

Richterl968, αρ. 139ΚουτσόςΝ.2001,σελ. 74ακ. 107. Karakasi2003,168,πίν. 118.

• Κ 12Εθνϋ<όΑρ)^λσγικόΜσιΧ5εω22.
Υλικό: παριανό μάρμαρο
Ύψος: 1,34μ
Τόπος εύρεσης: κοντά στην αγορά της Δήλου 
Εργαστήριο: παριανό 
Χρονολόγηση: στα τέλη του ί^πΧ
Χρήση: αναθηματικό άγαλμα θεότητας από σύνταγμα θεών.Λητώ.
Περιγραφή:

Πλούσια διακοσμημένη, με χιτώνα, ιμάτιο και επίβ/ημα που καλύπτει όλη τιη πλάτη., 
τονίζοντας ταυτόχρονα όμως τη δομή του σώματος. Λειτουργούσε επίσης για την κάλυψη της 
κεφαλής, ως είδος καλύπτρας Κρίνοντας από τις οπές σε πολλά μέρη του αγάλματος και κυρίως στη 
περιοχή του στήθους, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι είχε πολλά επίθετα κοσμήματα Επιβεβαιωμένα 
είναι τα δυο περιδέραια, ένα στο ύψος του λοαμού κι άλλο ένα στη περιοχή του στήθους., το οποίο 
συνοδευόταν από μεταλλικά περίοπτα, όπως επιβεβαιώνουν εςμλλσυ οι οπές στο μήκος του ιματίσυ. 
Παράλληλα, η παρουσία οπών στις απολήξεις της κόμης υποδηλώνουν την παρουσία επίθετων 
μεταλλικών κοσμημάτων. Ανήκει σε ομάδα από έξι αγάλματα που αναπαριστσύν θεούς κι έτσι 
πρόκειται για μια αγορά θεών. Φέρει τρία ανάγλυφα περιδέραια Το ιμάτιό της είναι πλούσια 
διακοσμημένο, με τις πτυχές του να πέφτουν πολύπλοκα

Ridgway 1993,5. Rolley 1994,257, εικ. 225. Καλτσάς2001,73, εικ. 106. Karakasi 2003, πίν. 72.

• ΚΙ 3 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 59 
Ύψος:0,12μ
Μάρμαρο: νησιωτικό 
Τόπος εύρεσης Ελευσίνα.
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: στις αρχές του 5ου π,Χ.
Διατήρηση: Σπασμένη η μύτη και ελαφρώς το πηγούνι 
Περιγραφή:

Τα μάτια είναι μεγάλα και η σάρκα του προσώπου απαλή χωρίς έντονες διακυμάνσεις. 
Πάνω από το μέτωπο εντοπίζουμε δυο σειρές ελικωτών βοστρύχων έως τα αυτιά. Τα υπόλοιπα 
μαλλιά πέφτουν σε κυματιστούς πλοκάμους εκατέρωθεν του λαιμού, δεμένα με μια πλατιά ταινία 
γύρω από την κεφαλή.

ΚαλτσάςΝ 2001 σελ.74

• Κ14 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 24 
Αγαλμάτιο κόρης
Υλικό: παριανό μάρμαρο 
Μέγεθος: μικρό αγαλμάτιο 
Ύψος: 0,69μ.
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Τόπος εύρεσης: Ελευσίνα 
Χρήση: αναθημαπκή 
Χρονολόγηση: 490-480πΧ 
Διατήρηση: δε διασώζει τα άκρα πόδια της 
Περιγραφή:

Το αριστερό σκέλος προβάλλεται. Το δεξί χέρι είναι προτεταμένα, ενώ το αριστερό 
χαμηλώνει για \α ανασύρει την παρυφή του χιτώνα Φορά χαώνα με μια κεντρική παρυφή που 
δηλώνεται στο πίσω μέρος της μορφής και λοξό ιωνικό ιμάπο που παρουσιάζει μικρές 
αναδιπλώσεις Τα μαλλιά πέφτουν στην πλάτη σε μια μάζα κυματιστών πλοκάμων, α οποίοι δεν 
έρχονται μπροστά Σε κάθε αυτί έχει από μια οπή για την επίθετη προσθήκη μεταλλικών ενωτίων. 
Μεταλλικά κοσμήματα έφερε και το ανάγλυφο διάδημα της μορφής Πίσω από τα αυτιά στο κάτω 
τμήματης στεφάνηςτης κεφαλής υπάρχουν βαθιές οπές ίσωςγια τις απολήξεις του διαδήματος

Richter 1968, αρ. 185, sue 591-594. ΚαλτσάςΝ. 2001,82, εικ 139. Karakasi 2003, πίν. 122-123.

ΠΑΡΙΣΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ

• Κ15 Ma 3098. Κυρία της Auxerre-euc.1 
Υλικό:πώρος
Ύψος: 0,65μ 
Τόπος εύρεσης: Κρήτη 
Εργαστήριο: δαιδαλική τεχνοτροπία 
Χρονολόγηση: 650-630 πΧ 
Περιγραφή:

Όρθια, ενδεδυμένη μετωπική μορφή με δαιδαλικά χαρακτηριστικά Δεν είναι απόλυτα 
αδρανής καεί το χέρι προς το στήθος Τα άκρα της αποδίδονται χοντρά και ογκώδη. Η 
αναγλυφικότητα της μορφής είναι περιορισμένη αφού διέπεται σε γενικές γραμμές από έντονες 
καμπύλες Φαίνεται να στρέφεται ελαφρώς από τα δεξιά προς τα αριστερά αποκλίνσντας από την 
αυστηρότητα της μετωπικής στάσης αποκαλύπτοντας μια «λανθάνουσα «κίνηση», στοιχείο που 
ζωοποιεί το άγαλμα Μια προσπάθεια απόδοσης βάθους στη μορφή, παρατηρείται και στην κεφαλή 
της που ελαφρά στρέφεται προς τα αριστερά Φορά πέπλο και επίβλημα. Ο πέπλος φέρει εγχάρακτη 
διακόσμηση.'Εντονα ίχνη χρώματος παρατηρούνται. Είναι διευθετημένη σε οκτώ αστραγαλωτούς 
πλοκάμους (ανά τέσσερις μπροστά). Τα μάτια της απεικονίζονται διογκωμένα, τα χείλη της πλατιά 
ενώ η κόμμωσή της παρουσιάζεται ογκώδης ιδωμένη από τα πλάγια και από τη πίσω όψη 
ακολουθώντας το βασικό σχήματης επίπεδης κεφαλής

„ Richter 1968, αρ. 18, εικ 76-79. Robertson 1981, εικ 12 Λαμπρινσυδάκης 1985,54, πίν. 
14α. Stewart 1990, εικ 27-28. Hamiaux 1992, 43, εικ 38, Jenkins 1978, πτν, V 2. Karakasi 2003, πίν. 
53. Keesling 2003, εικ 47.

• K16Ma686-8uc.7.
Ακέφαλη κόρη
Υλικό: γκριζρλευκο χοντρόκοκκο μάρμαρο 
Μέγεθος: ανώπερο του φυσικού 
Ύψος: 1,72μ.
Τόπος εύρεσης: ΒΔ γωνίατου Ηραίου Σάμου
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Εργαστήριο: σαμιακό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 570-560πΧ
Επιγραφή: «Χηραμύης μ’ ανέβηκε τ’ Ήρίηίαγαλμα» (IGA 384)
Περιγραφή:

Η μορφή πατά πάνα σε κυκλική πλίνθο. Το δεξί χέρι είναι χαμηλωμένο στο πλευρό ενώ το 
αριστερό έρχεται στο στήθος Φορά ζωσμένο χιτώνα, όπως αυτός αποκαλύπτεται πυκνός στον 
αριστερό ώμο και με κάθετες πτυχώσεις στο κάτω κυλινδρικό του τμήμα Πάνω από το χμώνα 
έρχεται το ιωνικό ιμάτιο που καλύπτει όλο το δεξί χέρι και πορπώνεται σε όλο το μήκος του 
τελευταίου. Ξεκινώντας από το δεξί ώμο και καταλήγοντας στην αριστερή μασχάλη, καλύπτει 
ολόκληρο το στήθος εκτός από ένα τμήμα του δεξιού τμήματός του. Αντίθετα από το χμώνα, οι 
πτυχώσεις του ιματίσυ είναι πιο πλαστικά αποδοσμένες Από πάνω του πέφτει το επίβλημα που 
καλύπτει άλη της την πλάτη, τη δεξιά πλευρά καιτην κεφαλή. Οι πτυχώσεις του τελευταίου γίνονται 
καλύτερα αντιληπτές μέσα από την ανάσυρσή του προς το πλάι με το δεξί χέρι Το όλο ένδυμα 
προσαρμόζεται στην κυλινδρική και άκαμπτη μορφή του σώματος Μάλλον κρατά ρόδι Ταυτίζεται 
με κόρη που είναι αφιερωμένη στη θεά'Ηρα, από τον αναθέτη Χηραμύη Η κιονωτή στη δομή της 
μορφή, είναι ακέφαλη όπαςκαιηπλειοψηφία των σαμιακών κορών.

Pedley 1976,53, πίν. 32 αρ. 46 a-c. Boaidman 1978, εικ 87. Robertson 1981,24, εικ 28. Stewart 
1990,116, εικ 93-96. Hamiaux 1992,50-52, εικ 44. Karakasi 2003, αρ. 6 πίν. 4-7.

ΜΟΥΣΕΙΟΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

• Κ17 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 589-εικ39.
Ακέφαλο και χωρίς άκρα πόδια αγαλμάτιο κόρης 
Υλικό: παριανό μάρμαρο
Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού 
Ύψος: 1,445μ 
Εργαστήριο: αττικό ή ιωνικό 
Χρονολόγηση: 570-560πΧ 
Περιγραφή:

Μικρή ακέφαλη πεπλοφόρος Από τις πιο πρώιμες Φέρει τον δωρικό πέπλο χωρίς πτυχές 
με ζώνη και απόπτυγμα και συμμετρικό ιμάτιο. Το δεις, χέρι λυγίζει μετην παλάμη στο στήθος όπου 
κρατούσε κάποιο αντικείμενο. Τα μαλλιά της έρχονται μπροστά ανά τρεις πλοκάμους εκατέρωθεν 
του λαιμού

Brouskari 1974 εικ 171-2. Τριάντη 1998, εικ 60-63. Karakasi 2003, πίν. 126.

• Κ18 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 593-εικ42 
Υλικό: πεντελικό-ατιικό μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό
Ύψος: 0,995μ
Τόπος εύρεσης: Α·του Ερεχθείσυ
Εργαστήριο: αττικό (σύμφωνα με τον Payne) ή ιωνικής τεχνοτροπίας και συγκεκριμένα ναξιακής ή 
σαμιακής (Brouskari)
Χρήση: αναθηματική
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Χρονολόγηση: 560-550 πΧ
Διατήρηση: λείπει η κεφαλή και τα κατώτερα (Κρατών ποδιών 
Περιγραφή:

Γνωστή cog η «κόρη με το ρόδι». Θεωρείται η τπο πρώιμη κόρη της Ακρόπολης. Έντονα 
ίχνη χρώματος παρατηρούνται στα διακοσμητικά σχέδια του συμμετρικού ιματίσυκΜ του πέπλου- 
Το δεξί της χφι χαμηλώνει στο πλευρό- Τα μαλλιά, που διακοσμούνται με στεφάνη, στη πλάτη 
πέφτουν σε ορθογώνια μάζα εκτός από δυο πλοκάμους που ξεχωρίζουν δεξιά και αριστερά Τρεις 
πλόκαμοι πέφτουν μπροστά εκατέρωθεν του λαιμού, που διακοσμείται με περιδέραιο. Φορά τρία 
ρούχα, το χιτώνα που είναι ορατός από το δεςί ώμο, το ζροσμένο πέπλο και το ιμάτιο, που κρέμεται 
από τους ώμους σχηματίζρντας κάθετες πτυχώσεις Στο ένδυμά της φέρει ίχνη μαιάνδρου. Φορά 
ενώτια ενώ στο δεξί της χέρι κρατά στάρι σώμα. Στο λογισμένο αριστερό χέρι φέρει ρόδι (τον ιερό 
καρπό της Αφροδίτης και της Αθηνάς)

Richter 1968 αρ. 43, εικ. 147-150. Brouskari 1974,44, εικ. 75. Rolley 1994, εικ. 162 Payne 1997 
πίν.ΙΖΤριάντη 1998, εικ. 61. Hun vit 199, εικ. 74. Karakasi 2003, πίν. 129. Keesiing 2003, sue 43.

• Κ19 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 677-εικ.40.
Κεφαλή και κορμός κόρης
Υλικό: ναξιακό μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 0ό35μ
Τόπος εύρεσης: Δ του Ερεχθείου, στα 560πΧ 
Εργαστήριο: ναξιακό 
Χρήση: αναθηματική 
Περιγραφή:
Το αριστερό της χέρι είναι επιδιορθωμένο. Το ένδυμά της αποτελούν ο χιτώνας με πολλές και στενές 
πτυχές καιτο ιωνικό λοξό ιμάτιο. Το τελευταίο πορπώνεται στο δεξί ώμο, ενώ κατά μήκοςτου δεξιού 
βραχίονα παρατηρεί κανείς τον τρόπο ραφής του χιτώνα Κουμπιά εντοπίζονται στη περιοχή των 
ώμων. Τα μαλλιά της που φέρουν ταινία, πέφτουν στη πλάτη σε ίσους μεταξύ τους πλοκάμουςσε 
μια βαρώ μάζα ενώ πάνω από το μέτωπο αποδίδονται με κυματιστές αυλακώσεις Τα μάτια 
αποδίδονται τριγωνικά με ραβδώσεις στο πάνω τους τμήμα. Τα χείλη είναι στενά και ανέκφραστα 
Το δεξί της χέρι χαμηλώνει στο πλευρό, ενώ το αριστερό λυγίζει στο στήθος κρατώντας μήλο.

Richter 1968pp. 59pnc 198-200. Brouskari 1974,52, εικ. 91. .Pedley 1976, πίν. 5 αρ. 8 a-c Robertson 
1981, επο 30 Stewart 1990, sue 114-116. Rolley 1994,280, εικ. 281. Payne 1997 πίν. 17-18. Τριάντη 
1998, εικ. 69. Karakasi 2003,168, πίν. 127.

ο

• Κ 20 Ακρόπολή 619 -εικ. 41.
Ακέφαλη και χωρίς άκρα πόδια κόρη 
Υλικό: ναξρκό μάρμαρο με κόκκους 
Μέγεθος: υπερφυσικό
Ύψος: 1,45μ
Εργαστήριο: ναξιακό ή σαμιακό 
Τόπος εύρεσης: Α του Ερεχθείου 
Χρονολόγηση: 560 πΧ από τις πρώιμες 
Περιγραφή:
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Γενικά, πρόκειται για μια άκαμπτη μορφή, που δε δηλώνει σαφώς κάποια κίνηση. Το 
αριστερό χέρι λείπει και μάλλον λύγιζε στο ύψος τσο αγκώνα. Το δεξί είναι χαμηλωμένο στο πλευρό, 
ακουμπώντας στο σώμα Φορά χμώνα και κοντό βαρύ ιωνικό ιμάπο το οποίο πάνω από τη κοιλιακή 
χώρα σχηματίζω τοξ<υτή απόληξη. Γενικά, για τη δήλωση των πτυχώσεων παρατηρούντωα^^ 
έντονε; εγχαράξεις στην όλη επιφάνεια του ενδύματος Πιο συγκεκριμένα στο κάτω τμήμα του 
χιτώνα, αυτές παρουσιάζονται κάθετες και παράλληλες μεταξύ τους Στο αριστερό της χέρι κρατά 
μήλο, η θέση του πόνοι στο στήθος τη σύνδεα με τις κόρες του Χηραμύη.

Richter 1968, αρ. 58,εικ 194-197, Brouskari 1974,50, εικ. 86. Ridgway 1993 πίν. ΧΧΧΥΉΙ, εικ 4.68.
Payne 1997, πίν. 20. Karakasi2003, πίν. 128. Keesling 2003, ακ.41.

• Κ 21 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 163+164 και Λυών, Μουσείο Καλών Τεχνών 269 
(συμπληρωμένη η μορφή από επιμέρους Θραύσματα)-ε>κ43
Υλικό: αττικό- πεντελικό μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό.
Ύψος: 1,13μ
Εργαστήριο: αττικό
Χρήση: αναθηματική ή αρχιτεκτονική
Χρονολόγηση: περ. 540πΧ (λόγω ομοιοτήτων με τους ιωνικούς κίονες τ^
Διούρηση: λείπειτο αριστερό χέρι ανάμεσα στο βραχίονα καιτην παλάμη 
Περιγραφή:

Ίσως ταυτίζεται με Καρυάτιδα σύμφωνα με τους Schrader και Diddns, λόγω της 
γενικότερης δυνατής δομής και των φαρδιών της ώμων, στοιχεία που δηλώνουν την υποδοχή σε 
αυτή στήριξης κάποιου άλλου σκέλους Αν και αττικό έργο, παρουσιάζει έντονα ιωνικά στοιχεία. 
Είναιη πρώτη από τις κόρες της Ακρόπολης που φέρει χμώνα και το λοξό ιωνικό ιμάτιο, το οποίο 
περνά με ανορθόδοξη τρόπο κάτω από τη δεξιά μασχάλη κι έρχεται πάνω από τον αριστερό ώμο 
καλύπτοντας τμήμα του αντίστοιχου στήθους Οι πτυχώσεις του ιματίου απολήγουν σε στενό, 
ανάποδο V. Το δεξί της χέρι έρχεται κάτω από το δεξί στήθος κρατώντας ένα πουλί, περιστέρι ίσως 
(σύμβολο της θεάς Αφροδίτης). Το αριστερό χέρι είναι χαμηλωμένο σιο πλευρό και ανέσυρε την 
παρυφή του χμώνα στο ύψος του μηρού. Γενικά τα ενδύματα είναι άραφα και λεία Φέρει ψηλή 
καλύπτρα στη κεφαλή και πόλο. Οι ώμοι της παρουσιάζονται πολύ μυώδεις ενώ απότο στήθος λείπει 
η αίσθηση της θηλυκότητας. Για τα μαλλιά της προτιμάται η απόδοση του σχεδίου με τις χάντρες 
που έρχονται ανά τρεις εκατέρωθεν του λαιμού. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μορφής είναι ο πόλος 
που φέρει στο κεφαλή, σε συνδυασμό με το μηνίσκο στο κέντρο της κεφαλής. Το πρόσωπό της είναι 
μεγάλο και ωοειδές Αν και γενικά πρόκειται για ένα αττικό έργο, ωστόσο το διαγώνιο ιμάπο 
αποτελεί βασικό ιωνικό στοιχείο. Το ένδυμα πιάνω από τη περιοχή των γλουτών σχηματίζει τόξο. Τα 
περιγράμματα είναι συνεχή καιη σωματική διάπλαση της μορφής διαφαίνεταικάτω από το ρούχο.

Carpenter 1960, πιν IV. Richter 1968,89, εικ 275-281. Brouskari 1974,63, εικ 108. Croissant 1983, 
πίν. 100. Stewart 1990, επο 124. Ridgway 1993 144. Payne 1997 πίν. 22-26. Τριάντη 1998, εκΊΟΟ. 
Hurwit 1999, εικ 88. Karakasi 2003, πίν. 130-132.

• Κ 22 Αθήνα Μουσείο Ακροπόλεως 679-εικ.46 
Υλικό: παριανό μάρμαρο
Μέγεθος: φυσικό
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Ύψος: Ι,ΐδμμαζίμετηπλίνθοτηςαπόπαριαιόμάρμαρο 
Τόπος εύρεσης: Δ του Ερεχθείου,
Εργαστήριο: αττικό 
Χρονολόγηση: 550-530πΧ 
Περιγραφή:

Γνωστή ως «Πεπλοφόρας».Το δεςί χέρι χαμηλώνει και σίγουρα κρατούσε κάποιο 
αντικείμενο, ενώ το αριστερό προτάσσεται κρατώντας κάποια προσφορά χμώνα με πυκνές 
πτυχέςνα διαφαίνονιαι πάνω από τον αριστερό αγκώνα κοα κάτω από την παρυφή του πέπλου. Από 
πάνω φορά ζωσμένο πέπλο που σχηματίζει απόπτυγμα πάνω από τη ζώνη και είναι λείος Ο πέπλος 
καλύπτει ολόκληρο το κάτω τμήμα του σώματος της μορφής και αποδίδεται συμμετρικά, με δυο 
κάθετες παρυφέςνα ξεκινούν ακριβώς κάτω από τη ζώνη. Γενικά, σε όλο το έργο παρατηρετται ένας 
κάθετος διαχωρισμός Επιπλέον, ο γλύπτης φαίνεται να γνωρίζει τις σωστές αποδόσεις των 
αναλογιών, δείχνοντας παράλληλα μια ευαισθησία στις ποικιλίες της επιφάνειας Στην όλη μορφή 
επικρατεί αρμονία Τα διακοσμητικά μοτίβα της μορφής αποδίδονταιγραπτά.. Χαρακτηριστικές είναι 
οι λεπτομέρειε; του προσώπου. Τα χείλη είναι λεπτά αποδοσμένα, οι παρειές γεμάτες και ζωντανές 
Παρατηρούνται ίχνη χρώματος στα μαλλιά και τα χείλη της Υπάρχουν ενδείξειςγια περιδέραιο στη 
περιοχή του λαιμού, ενώ περαιτέρω ψνη χρωμάτων, μπλε πράσινο και ερυθρό, έχουμε για ra σχέδια 
του ενδύματος Τα μαλλιά στην πλάτη πέφτουν σε αδιαχώριστη μάζα με μια μορφή απότομων αλλά 
ήρεμων κυματισμών, που αποκαλύπτουν το σφαιρικό κεφάλι της Τρεις όμοιοι πλόκαμοι έρχονται 
μπροστά, σε κάθε πλευρά Στην κεφαλή έχουμε ίχνη στερέωσης μηνίσκου καιταινία. Υπάρχουν ίχνη 
επίσης και ζωγραφιστού περιδέραιου Με το χρώμα τα μαλλιά αποκτούν ζωτικότητα κοίτα μάτια 
γίνονται λαμπερά Στην όλη ζωντάνια προστίθενται καιτα μεταλλικά κοσμήματα, όπως το διάδημα 
και τα ενώτια. Παράλληλα, πολύχρωμα γραπτά κοσμήματα προστίθενται και σε όλη την επιφάνεια 
του ενδύματος που ενισχύουν τη ζωτικότητα της μορφής Η γενική συμμετρικότητα της μορφής σε 
συνδυασμό με τις κάποιες αποκλίσεις που παρατηρούνται σε αυτή, δείχνει την επιτυχία του 
καλλιτέχνη να δέσει ένα νεκρικό μοτίβο με τη δύναμη της ζμτντάνιας Μια επιτυχία που 
επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο με την αρμσνπκάτητα ανάμεσα στην απλή απόδοση των όγκων 
και την όλη λογκή που διακατέχει το έργο και καθιστά αισθητή τη παρουσία του σώματος

Richter 1968, αρ. 113, εκ. 349-354. Brouskari 1974, 59 εκ. 100-101. Robertson 1981, εκ 39. 
Croissant 1983, πίν. 21-22,106-107. Stewart 1990, εικ 147-149. Γιαλσύρης 1994 εικ 19-21. Rolley 
1994, 181. Payne 1997 πίν29-33. Τριάντη 1998, εκ. 67-68-69-70. Hurwit 1999, εκ. 91. Karakasi 
2003, πίν. 138-139,244-247. Keesling2003, εικ 39

• Κ 23 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 678-εικ.45.
Υλικό: παριανόμάρμαρο 
Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού 
Ύψους: 0,964μ
Τόπος εύρεσης: Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως Αθηνών στα Δ του Ερεχθείου 
Εργαστήριο: αττικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: έως τα 530 πΧ.
Διατήρηση λείπουντα σκέλη από ταγόνατα και κάτω 
Περιγραφή:
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Το δεξί χέρι χαμηλώνει στο πλευρό ανασύρονοας μια παρυφή του χαώνα. Το αριστερό χέρι 
ήταν προτεταμένο σίγουρα και κρατούσε προσφορά Φορά ζωσμένο χιτώνα, και από πάνω λοξό 
κωνικό ιμάαο που πορπτονειαι πάνω και από τους δυο ώμους. Βαριές και βαθιές πτυχώσεις .Τα 
μαλλιά στην πλάτη πέφτουν σε ενιαία μάζα με κυματιστούς πλοκάμους από τους οποίους ανά τρεις 
πέφτουν μπροστά στην κάθε πλευρά Η κεφαλή φέρει ανάγλυφη ταινία, ενώ από μεταλλικά επίθετα 
κοσμήματα έχουμε διάδημα και ενώτια Παράλληλα, σώζονται ίχνη ζωγραφιστού περιδέραιου. Τα 
χείλη διορίζονται με έντονες εγχαράξεις.

Richter 1968, αρ. 112, εικ345-348. Payne 1997 πίν. 34-35. Τριάντη 1998, εικ. 79. Karakasi 2003, πίν. 
137,241-243.

• Κ 24 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 602-εικ.44 
Ακέφαλη κόρη
Υλικό: νησιωτικό μάρμαρο 
Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού 
Ύψος: 0,66μ.
Χρονολογείται στα 530 tlX.
Ίσως έργο του Φίλερμου ή Φίλεργου 
Διατήρηση: Λείπει η κεφαλή και τα άκρα χή^ιατης.
Περιγραφή:

Η μορφή είναι σχεδόν άκαμπτη με μια ελαφριά προβολή του δεξιού σκέλους, όπως γίνεται 
αντιληπτή από την κατά τομή όψη. Το αριστερό της χέρι πρέπει να ήταν προτεταμένο, προφαντός 
κρατώντας προσφορά ενώ το δεξί χαμήλωνεγιανα ανασύρεττμήμα του χιτώνα, όπως βλέπουμε από 
το μοτίβο της βεντάλιας που σχηματίζουν οι πτυχές του στο δεξί μηρό. Η κόμη της αναπτύσσεται με 
τη γνωστή διάταξη τριών πλοκάμων εκατέρωθεν του λαιμού, που φτάνουν στο ύψος του στήθους 
ενώ στην πλάτη αποκτούν μια πιο στέρεη μάζα από κάθετες και οριζόντιες ραβδοόσεις Τέλος φέρει 
περιδέραιο.

Karakasi 2003 πίν. 136

• Κ 25 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 680-εικ.48.
Υλικό: νησιώτικο μάρμαρο
Μέγεθος: φυσικό 
Σωζόμενούψος: 1,14μ.
Τόπος εύρεσης: ΒΔ Ερεχθείου 
Εργαστήριο: αττικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση 030-520 πΧ 
Διατήρηση: δε σώζει τα άκρα πόδια της 
Περιγραφή:

Διέπεται σε γενικές γραμμές από ζωντανά χρώματα και φέρει πολλά κοσμήματα στο 
ένδυμά της Συμπληρώνεται από διάφορα κομμάτια Ο πλαστικός όγκος της μορφής ιδωμένης από 
τα δεξιά είναι σχεδόν ανύπαρκτος όπως συμβαίνει ιδίως στη περιοχή των γοφώιν. Φορά ζωσμένο 
χιτώνα και από πάνω λοξό ιωνικό ιμάπο, ένα πλούσιο σεγενικές γραμμές ένδυμαΤο δεξί χέρι λυγίζει 
προτεταμένο κρατώντας μήλο, ενώ το αριστερό χαμηλώνει γιανα ανασύρει τη παρυφή του χιτώνα. 
Ο χιτώνας είναιγεμάτος κοσμήματα καιτο σχέδιο του μαιάνδρου παρατηρείτοα στην κεντρική πτυχή
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του καθώ; και περιμετρικά στο κατώτερό too τμήμα (Χπτι^ του ιμαχίου κατεβαίνω μεζκ-ζακ 
αναδιπλώσεις στις παρυφές. Τα μαλλιά πέφτουν σε ενιαία μάζα στην πλάτη με τέσσερις όμοιε; 
πλοκάμουςνα έρχονται μπροστά Παράλληλα, είναι δουλεμένα με κυματιστή μορφή πλαισιώνοντας 
το μέτωπο καιπερνώνιας πίσω από τα αυτιά, όπου εντοπίζονται ανάγλυφα ενώτια. Επίσης ανάγλυφα 
αποδίδεται το ψέλιο και το διάδημα, το οποίο φέρα σειρά οπών για ένθετα μεταλλικά κοσμήματα.. 
Πάνω από το διάδημα, τα μαλλιά αναπτύσσονται με τη μορφή ακτινωτών ραβδώσεων.

Richter 1968, αρ. 122 εικ. 389-393. Brouskari 1974,78 εικ. 138-139. Croissant 1983, πίν. 108-109. 
Τριάντη 1998, sue 89. Payne 1997πίν. 54-55.

Karakasi 2003, πίν.144-145,248-251.

• Κ 26 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 614-ακ47.
Αγαλμάπο
Υλικό: μάρμαρο 
Μέγεθος: μικρό αγαλμάτιο 
Ύψος: 037μ 
Εργασιηριοιαιτικό 
Χρονολόγηση: 530-520 πΧ 
Περιγραφή:

Γενικά, πρόκειται για μια ιδιαίτερα άκαμπτη μορφή, που φαίνεται να προβάλλει ελαφρώς το 
δεξί σκέλος Φορά χμώνα χωρίς πτυχώσεις που αποδίδεται κολλητά στο σώμα. Από πάνω έρχεται το 
ιμάτιο με έντονε; και βαθιές(σχεδόν σώληνοειδείς) πτυχές που απολήγουν σε κυμαησμούς. Τα χέρια 
ήταν ένθετα και προτάσσονταν όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τους τόρμους στο ύψος του 
αγκώνα.

Brouskari 1974snc 177. Τριάντη 1998, εικ. 74-75. Karakasi 2003, πίν. 143. Keesling 2003. εικ. 48.

• Κ 27 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 682-εικ.49.
Υλικό: νησιωτικό μάρμαρο

Ύψος: 1,82
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού 
Τόπος εύρεσης: ΒΔ Ερεχθεόυ 
Εργαστήριο: ιωνικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: περ. 525πΧ 
Περιγραφή:

Έχει συγκολληθεί από επιμέρσυς τμήματα στο ύψος των γονάτων.. Το σώμα έχει δουλευτεί 
σε δυο ξεχωριστά τμήματα Τα χαρακτηριστικά της πλούσια χρωματισμένα. Το αριστερό της 
σκέλος προβάλλεται ενώ το δεξί χέρι που ήταν ένθετο από τον αγκώνα, είναι προτεταμένο.. Το 
πρόσωπό της είναι ωοειδές και επιμηκυσμένο. Ο λαιμός παρουσιάζεται αφύσικα μακρύς Στο κέντρο 
της κεφαλής της φέρα ίχνη στερέωσης μηνίσκου. Φέρα ανάγλυφα δισκόμορφα ενώτια, διάδημα και 
ψέλιο. Φορά ζωσμένο χμώνα και λοξό ιωνικό ιμάτιο. Οι πτυχές παρουσιάζονται ανομοιογενώς ( 
κομψέςκαι σγουρές κάθετεςκαιπλατιές στο χμώνα, ενώ στους μηρού; ακτινωτή και
γίνονται πιο έντονες στοις ώμους και στο στήθος. Ο τρόπος με τον οποίο η κόρη ανασύρειτο χμώνα 
με το αριστερό της χέρι έχει ως αποτέλεσμα να κολλά στα πόδια και τους γλουτούς δημιουργώντας
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πυκνή ομάδα πτυχών κατά μήκος του αριστερού ποδιού. Στο κέντρο του χιτώνα παρατηράτοα μια 
έντονα διακοσμημένη παρυφή που ανασύρεται στο πλάι από το αριστερό χέρι της μορφής. Ποικίλα 
είναιτα διακοσμητκάγραπτά μοτίβα στο έργο, που σπάνε τη μονοτονία του άσπρου μαρμάρου. Τα 
σκέλη της φέρουν υποδήματα τα οποία σώζουν οπές για τη ένθεση μεταλλικών επίθετων 
κοσμημάτων. Επίθετα κοσμήματα, λόγω οπών, επιβεβαιώνονται επιπλέον και στο στεφάνι Η 
κόμμωσή της είναι σπειροειδής Τα μαλλιά στην πλάτη φτάνουν μέχρι τη μέση και πέφτουν σε 
στερεή μάζα από ζικ-ζακ πλοκάμους των οποίων όμως α απολήξεις είναι ελεύθερες Στο κέντρο της 
κεφαλής σχηματίζουν ακτινωτό κόσμημα ενώ στο μπροστινό τμήμα πέφτουν ανά τέσσερις 
εκατέρωθεν του λαιμού. Αντίθετα πάνω από το μέτωπο οι βόστρυχοι έχουν σπειροειδή απόληξη.. 
Όσον αφορά στην έκφραση της παρατηρείται ένα αμυδρό μειδίαμα

Richter 1968, αρ. 116 εκ 362-367. Brouskari 1974,71 εκ 124. Croissant 1983 πίν. 102- 
104-105. Γιαλούρης 1994 εκ. 28-29. Payne 1997,27-28 πίν. 40.1,42.1,432. Τριάντη 1998, εκ. 80- 
84. Karakasi 2003, πίν. 146-147,252-253.

• Κ28Αθήνα,ΜσυσεόΑκροπόλεως681-εικ50 
Υλικό: νησιώτκο μάρμαρο, ίσως χιακό 
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού 
Ύψος: 2,01 
Χρήση: αναθηματική
Τόπος εύρεσης: Δ Ερεχθείσυ το πάνω τμήμα ενώ τι κάτω στα Ατου Παρθενώνα 
Επιγραφή:
Χρονολόγηση: περ. 525 πΧ
Επιγραφή:« Νέαρχος ανέθεκεν [ν ho κέραμε]

υς εργον απαρχέν ταθ[εναίαι]
Αντένορ επ [οίεσεν h ] ο Εύμαρος
τ[οάγαλμα]» (Raubitehekap. 197,IGsuppL 181.DAAap. 373)

Περιγραφή:
Στην κόρη αυτή επικρατεί η μνημειακότητα, στοιχείο που τη διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα 

παραδείγματα του τύπου. Πολύ ψηλή σε σχέση με την ανθρώπινη κλίμακα, ώριμης ηλικίας με 
στέρεης δομής σώμα, τους ώμους μεγάλους το στήθος γεμάτο. Στον αριστερό ώμο παρατηρούνται 
νεώτερες συμπληρώσεις σε τμήμα των βοστρύχων στο ύψος των ώμων και στο ένδυμα Μάλλον 
ήταν τοποθετημένη ψηλά, τοποθετημένη σε κίονα και περιλουζόταν από το αττικό φως. Τα μάτια 
της είναι ένθετα (μάλλον από μοβ γυαλί). Τα μαλλιά είναι κόκκινα, ο χιτώνας φέρει ίχνη χρώματος 
μπλε και πράσινου. Ίχνη από γραπτό σχέδιο διατηρούνται. Το αριστερό σκέλος προβάλλεται. Φορά 
χπώνα και λοξό ιωνικό ιμάπο με βαριές και βαθιές πτυχές Το αριστερό χέρι χαμηλώνει ανασύρσντας 
τμήμα του χιτώνα Στο κεφαλή φέρει στεφάνη κάτω από την οποία αναπτύσσονται τα μαλλιά σε 
ορθογώνια μάζα που χωρίζεται κάθετα και διαγώνια. Στο κέντρο της κεφαλής υπάρχουν ίχνη 
στερέωσης μηνίσκου μεταλλικά τμήματα του οποίου σώζονται Μπροστά, τα μαλλιά κατεβαίνουν 
σε τέσσερις γωνιώδεις πλοκάμους. Τα μάτια ήταν ένθετα. Το διάδημα και το ψέλιο αποδίδονται 
ανάγλυφα. Το αυτί είναι τρυπημένο για την υποδοχή επίθετου μεταλλικού ενωτίου, ενώ μεταλλικά 
κοσμήματα υπάρχουν και aro διάδημά της
Richter 1968,αρ. 110, εκ 336-340. Brouskari 1974,82 εικ. 152-153. Robertson 1981, εκ. 35. Stewart 
1990, εκ. 154. Rolley 1994,199, sue 181. Payne 1997, πίν. 51-53. Τριάντη 1998, sue 95-99. Hurwit 
1999, εκ. 101. Karakasi 2003, πίν. 148-149,254-256. Keesling 2003, εκ 11.



2ϋ\θήνα, Μουσείο Ακρο7ΐόλεως 672-ειιοΙ.
/αλμάτιο κόρης 
Λό: νηοπώτικο μάρμαρο 
β^θος: μικρότερο του φυσικού 
άψος: 1,02μ.μαζίμετηνπλίνθο 
Αος εύρεσης: Δ Ερεχθείσυ 
ajl^aoripio: ιωνικό

Ρ
ολόγηση: 525πΧ1 
ραφή:

Προβάλλει to δεςίσκέλος Το δεξίχφι χαμηλώνει στο πλευρό για να ανασύρει τμήμα του 
ιενδύματος ενώ το αριστερό προτασσόταν κέα σίγουρα κρατούσε προσφορά. Στο κέντρο της κεφαλής 
χρυν ίχνη στερέωσης μηνίσκου. Φέρει ανάγλυφα ενώτια και διάδημα. Φορά χττώνα και λοξό 

• ιμάτιο, που σχηματίζει στο τελείωμά του ζοο-ζακ διπλώσεις Φέρει ετιίσης ψηλή στεφάνη. Τα 
μαλλιά της πέφτουν στην πλάτη σε μια ενιαία μάζα από κυματιστούς βοστρύχους, με τέσσερις 

[ όμοιουςνα έρχονται σε κάθε πλευρά μπροστά Φορά σανδάλια

Richter 1968, αρ. 118 εικ 373-376. Croissant 1983,81,87. Pa\ne 1998,εικ
92-94. Karakasi 2003, ττίν. 150-151

Κ 30 Αθήνα, Μουσείο Ακρσπόλεως 594~cuc60.
Ακέφαλη κόρη
Υλικό: νησιαπικό μάρμαρο
Ύψος: 1,23μ
Τόπος εύρεσης: Α του Ερεχθείσυ 
Ερ)θστήρω: αττικό ή κυκλαδικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 520-500 πΧ 
Περιγραφή:

Η μορφή προβάλλει το αριστερό της σκέλος. Το δεξί χέρι που λείπει προτασσόταν και το 
αριστερό χαμήλωνε για να ανασύρει τη παρυφή του χιτώνα Φορά χιτώνα και λοξό ιωνικό ιμάτιο. 
Επιπροσθέτιος φέρα και Tptro ένδυμα ένα επίβλημα που πέφτπ πάνω και από τους δυο ώμους Το 
ένδυμα πέφτει ογκώδες σχηματίζοντας ελικοειδείς πτυχές Τα τμήματα του σώματος αποδίδονται 
προσεκτικά κάτω από το ένδυμα Τα μαλλιά της βάσει ιχνών χρώματος θα πρέπει να τα 
φανταστούμε κόκκινα, ενώ ίχνη πράσινου και ερυθρού υπάρχουν στα σχέδια του ενδύματος. Ο 
πλούτοςτων πτυχώσεων καιη εκλέπτυνση της απόδοσής τους είναι μοναδική.

Richter 1968, αρ. 124, εικ398-400Brouskari 1974,65, sue 111. Robertson 1981, εικ 32 Stewart 1990, 
εικ 150-151. Rolley 1994,183,εικ 163.Payne 1997, πίν. 46.8,472. Τρώντη 1998,εικ 121.Karakasi 
2003,ττίν.181-183.

Κ 31 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 670-εικ52.
Ακέφαλη κόρη
Υλικό: πεντελικό μάρμαρο
Μέγεθος: κατώτερο του φυσικού
Ύψος: 1,14μ
Τόπος εύρεσης: ΒΔ Ερεχθείσυ



19

Εργαστήριο: οπτικό
Χρήση: αναθηματική
Χρονολόγηση: 520πΧ
Διατήρηση: λείπει το άκρο του δεξιού χεριού.
Περιγραφή:

Το αριστερό σκέλος προβάλλεται Το δεξί χέρι προτασσόταν ένθετο από τον αγκώνα.. Το 
(αριστερό χαμήλωνα για να πόσα μια παρυφή του ενδύματος το οποίο ετοιμάζεται να ανασύρα 
Φορά χιτώνα ο οποίος πόντο από τη ζώνη σχηματίζα κόλπο. Τα χείλη σώζουν ίχνη ερυθρού 
χρώματος τα μάτια είναι πράσινα, ενώ ίχνη πράσινου και ερυθρού χρώματος παρατηρούνται επίσης 
στο ένδυμα και στη στεφάνη. Στο κέντρο της κεφαλής σώζα ίχνη στερέωσης μηνίσκου. Ανάγλυφα 
αποδίδονται τα ενώτια καθώς και το διάδημα που διακοσμείται με μεταλλικά επίθετα κοσμήματα 
Επίθετο ήταν και το σπειροειδές ψέλιο της μορφής Ίχνη περιδέραιου εντοπίζονται στο λαιμό της 
Φέρει επίσης στεφάνη με ζμτγραφισμέΐΌ σχέδιο από άνθη. Οι οπές σε αυτό επιβεβαιώνουν την 
ένθεση μεταλλικών επίθετων κοσμημάτων. Τα μαλλιά πέφτουν στην πλάτη σε ενιαία μάζα με 
τέσσερις παρόμοιους πλοκάμους μπροστά κι εκατέρωθεντου λαιμού.

Richter 1968, αρ. 118 εκ 377-380 Biouskari 1974,74 εκ 131-132 Croissant 1983, πίν. 79,80,85,86. 
Stewart 1990, εικ: 153. Payne 1997, πίν. 65-67. Τριάντη 1998, εικ. 124 Karakasi 2003, πίν.152-154,
257- 258.

» Κ 32 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 67 l-euc55.
Υλικό: πεντελακό μάρμαρο 
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού 
Ύψος 1,77μ
Τόπος εύρεσης: Δ του Ερεχθείου 
Εργαστήριο: αττικό ή ιωνικό 
Χρονολόγηση: 520 πΧ 
Διατήρηση: η μύτη της έχει αποκοπεί.
Περιγραφή:

Ενισχομένη σε ύψος εντυπωσιάζει με την απλότητα που επικρατεί στην όλη της απόδοση. 
Το αριστερό σκέλος προβάλλεται Το αριστερό χέρι κατεβαίνει χωρίς όμως να ανασύρει το ένδυμα. 
Και τα δυο χέρια ήταν από ένθετο υλικό. Σώζονται ήνη γραπτών κοσμημάτων στο ένδυμα. Φορά 
χιτώνα ζωσμένο που σχηματίζει κόλπο. Από πάνω πέφτει το ιμάτιο,που φοριέται συμμετρικά και 
από τους δυο ώμους και κρέμεται σε βαριές και κάθετες πτυχώσεις Κρατά προσφορά. Το πρόσωπό 
της με ένα μεγάλο και δυνατό πηγούνι, έχει μια ευχάριστη έκφραση. Τα λαςρ της μάτια φέρουν ίχνη 
από μαύρο χρώμα. Στην κεφαλή φέρει ανάγλυφη στεφάνη και στο κέντρο ίχνη στερέωσης μηνίσκου. 
Τα μαλλιά στην πλάτη, αποδίδονται με μορφή κυματιστών πλοκάμων. Φορά επίθετο μεταλλικό 
ενώτιο με το σχέδιο του ρόδακα.

Richter 1968, αρ. 111, εικ 341-344. Brouskari 1974,78 εικ 140-141. Croissant 1983, πίν. 105-112 
Payne 1997, πίν. 42 εικ 23. πίν. 43 εκ. 1. Τριάντη 1998, εκ 122-123. Karakasi 2003, πίν.159-161,
258- 259.

Κ 33 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 668 
Ακέφαλο αγαλμάτιο κόρης 
Υλικό: παριανό μάρμαρο
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Μέγεθος: σχεδόν μικροσκοπικόαγαλμάτιο 
Ύψος: 0,27μ
Τόπος εύρεσης: Δ του Παρθενώνα 
Εργαστήριο: κυκλαδικό 
Χρονολόγηση: περ. 500 πΧ.
Διατήρηση: λείπουν οι βραχίονες, και τα άκρα πόδια 
Περιγραφή:

Το ένδυμα, χταύνας και λοξό ιωνικό ιμάτιο, αποδίδει μια κίνηση στη μορφήμεσα απότις 
πτυχώσεις. Το σώμα είναι λεπτό και ρηχό. Η κόμη ακολουθεί τα γενικότερα γνωστά πρότυπα με την 
απόληξή της σε πλοκάμους και τη διάταξή τους αν τρεις εκατέρωθεν του λαιμού.

Brouskari 1974,103 εκ. 182.Τρκχντη 1998, εκ 148. Karakasi 2003, πίν. 180.

• Κ 34 Αθήνα, Μουσείο Ακροπάλεως 675-εκ58.
Υλικό :παριανό ή χιακό μάρμαρο
Μέγεθος: μεγάλο αγαλμάπο 
Ύψος: 0ό5μ.
Τόπος εύρεσης: η κεφαλή βρέθηκε Α του Παρθενώνα, το σώμα Ν του Παρθενώνα.
Εργαστήριο :χιακό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 510-500πΧ.
Διατήρηση: λείπουν τα άκρα της μορφής 
Περιγραφή:

Προβάλλει το αριστερό σκέλος. Φέρει χιτώνα και λοξό ιωνικό ιμάπο, πολύπτυχα στο 
πρόσθιο τμήμα τους Η παρυφή του χιτώνα πάνω από τον αριστερό μηρό της κόρης κέα η 
διαμόρφωση των πτυχώσεων σε σχήμα βεντάλιας υποδηλώνουν την κίνηση της μορφή αφενός κι 
αφετέρου το τράβηγμα του ενδότατος από το αριστερό της χέρι Το δεα, χέρι, είχε δουλευτεί σε 
ξεχωριστό κομμάτι και προτασσόταν. Γενικά το ένδυμά της χαρακτηρίζεται από έντονα και ζωντανά 
χρώματα. Πιο συγκεκριμένα το πάνω μέρος του χιτώνα της φέρει ίχνη πράσινου χρώματος ενώ 
γενικά επικρατούν ίχνη από ερυθρό, μπλε, πράσινο mi άσπρο χρώμα. Οι φόρμες είναι γεμάτες το 
περίγραμμα του κεφαλιού διογκωμένο στην πίσω του πλευρά. Η κόμμωση είναι ιδιαίτερα 
προσεγμένη με κυματιστή απόδοση των μαλλιών και ξεχωριστούς συστρεφόμενους βοστρύχους 
που περικλείονται από το πλαίσιο του διαδήματος Οι βλεφαρίδες της μαύρες. Φέρει επίσης και 
στεφάνη που είναι διακοσμημένη με άνθη λωιού και ρόδακες Δεν έχουμε ίχνη στερέωσης μηνίσκου. 
Γύρω από το λαιμό της διατηρεί ίχνη γραπτού περιδέραιου. Στο λοβό του αυτιού έχουμε ένα μεγάλο 
δισκόμορφο ενώτιο που διακοσμείται με γραπτό ρόδακα. Όλα αυτά αποτελούν καθαρά ιωνικά κι 
έντονα διακοσμητικά στοιχεία Τα ενώτια αποδίδονται ανάγλυφα, όπως και το διάδημα, στα οποί 
όμως προστίθενται μεταλλικά επίθετα κοσμήματα

Brouskari 1974,68 εικ: 116-117. Croissant 1983, πίν. 24.. Γιαλσύρης 1994 εικ 25. Stewart 1990, εικ 
149. Rolley 1994,1Ι,εκ 75. Payne 1997, πίν. 49, αρ. 3-5, πίν. 50 αρ. 2-3. Τριάντη 1998, εκ. 111-113. 
Hunvit 1999, εκ. 100. Karakasi 2003, πιν. 174-175,266-268.

• Κ 35 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 673-euc56.
Ακέφαλη κόρη
Υλικό: πεντελικό ήνησιωτικό μάρμαρο( σύμφωνα με Dickins)
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Μέγεθος: φυσικό 
Ύψας:0,91μ.
Τόπος εύρεσης Δ Ερεχθείου 
Εργαστήριο: ατπκό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 520-510πΧ 
Περιγραφή:

Η μορφή προβάλλει το αριστερό της σκέλος προτάσσοντας παράλληλα το δες χέρι που 
αναμφισβήτητα κρατούσε προσφορά Το αριστερό χέρι χαμηλώνει κρατώντας το ένδυμα Φορά 
χιτώνα και ιμάτιο που πέφτει συμμετρικά όπως έρχεται πάνα) και από τους δύο ώμους και πέφτει σε 
κάθετες πτυχώσεις. Το πάνω μέρος του χμώνα είναι πράσινο ενώ ίχνη από ερυθρό, μπλε και πράστνο, 
εντοπίζονται στο ένδυμα Ίχνη τέλος από μπλε χρώμα βλέπουμε στη στεφάνη. Το σχήμα του 
προσώπου της είναι ωοειδές, με έντονη τη δήλωση των «μήλων» Τα μάτια της είναι επιμήκη και 
σχεδόν ελικοειδή, με έντονη τη δήλωση του βολβού, ο οποίος δηλώνεται τόσο ξρκάθαρα, που 
ιδωμένος κατά τομή θυμίζει σταγόνα νερού. Τα μαλλιά της πέφτουν στην πλάτη σε κυματιστούς 
πλοκάμους ενώ μπροστά έρχονται ανά τέσσερις εκατέρωθεν του λαιμού. Στο κεφαλή φέρει διάδημα, 
που συμπληρώνεται με επιμέρσυς μεταλλικά επίθετα κοσμήματα, ενώ παράλληλα, φέρει το σχέδιο 
του μαιάνδρου και τετραγωνικά σχήματα Τα ενώτιά της αποδίδονται ανάγλυφα και δισκόμορφαμε 
ένα μοτίβο ακτινωτό. Φέρει και επίθετη ταινία από πολύτιμο υλικό. Μεταλλικός μηνίσκος

Richter 1968, αρ. 117 εικ. 368-372. Brouskari 1974, 67 εικ.114-115. Croissant 1983, πίν. 78-79. 
Stewart 1990, εικ. 152 Rolley 1994,184, ετκ 164 Payne 1997 πίν. 62-64 Τριάντη 1998, εικ. 90-91. 
Karakasi 2003, πίν.164-165,260-261.

• Κ 36 Αθήνα, Μουσείο Ακραπόλεως 598-oic54.
Αγαλμάηο που δε σώζει τη κεφαλή
Υλικό: νησιωτικό μάρμαρο 
Μέγεθος: μεγάλο αγαλμάηο 
Ύψος: 0Δ7μ 
Εργαστήριο: ιωνικό 
Χρονολόγηση: περ. 520 πΧ 
Περιγραφή:

Φορά χιτώνα και λαζό ιωνικό. Η άκρη της σωζόμενης χειρίδας του χττώνα, δηλώνεται με 
πιο επίπεδες και βαθιές πτυχώσεις Στα σκέλη της μορφής και γενικότερα στο κάτω τμήμα αυτής ο 
χμώνας αποδίδεται κολλητά στο σώμα αποκαλύπτοντας σαφώς τη δομή των σκελών. Το ιμάτιο 
αποδίδεται με κάθετες και παράλληλες ταινιόσχημες πτυχές που απολήγουν μπροστά σε διπλώσεις 

. σχήματος Ω, ενώ στην πλάτη σε σειρά σπειροειδών αναδιπλώσεων. Στην οπίσθια όψη επίσης τα 
μαλλιά κατεβαίνουν σε ενιαία στερεή μάζα από πλοκάμους που μπροστά πέφτουν εκατέρωθεν του 
λαιμού με στρεπτή διαμόρφωση. Στα κάτω άκρα φέρει σανδάλια, όπως καταλαβαίνουμε από τη 
μικρή αποκάλυψη του ενός ποδιού από το χπώνα.

Richter 1968, αρ. 115 one 358-361. Payne 1997, πίν. 92, αρ. 2-3. Karakasi 2003, πίν. 156-157.

• Κ 37 Αθήνα, Μουσείο Ακραπόλεως 611 -ευο3.
Αγαλμάηο κόρηςπσυδεσώζατηνκεφαλή και έχει θραυσμένα σκέλη 
Υλικό: παριανό μάρμαρο
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Μέγεθος: μικρότερου του φυσικού 
Ύψος: 0,52μ 
Εργαστήριο: νιγτιυπικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: περ. 520 π.Χ.
Περιγραφή:

Η μόνη αμυδρή νύξη που έχουμε για την κίνηση της μορφής εντοπίζεται στην περιοχή των 
μηρών στην πίσω όψη όπου το αριστερό σκέλος φαίνεται να προβάλλεται ελαφρώς. Το ένδυμά της 
αποτελεί ο χιτώνας και το ιμάτιο που πέφτει συμμετρικά Έντονες mi αρκετά επίπεδες 
παρουσιάζονται οι πτυχώσεις του χιτώνα γύρω από την κεντρική παρυφή ανάμεσα στα σκέλη όπου 
σχηματίζουν ένα ακτινωτό μοτίβο. Στην πλάγια και πίσω όψη, οι πτυχές του χμώνα γίνονται πιο 
αραιές και κυματιστές διακόπτοντας σε κάποιο βαθμό τη γενικότερη έντονη διαφάνειατου ενδύματος 
που έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη τωνγλουτών. Αντίθετα η απόδοση του ιματίσυ με τις βαθιές 
πτυχές στην οπίσθια mi εμπρόσθια όψη, δεν επίτρεπα τη διαφάνεια

Ridgway 1993,πίν.ΧΧΧΓνεικ.4.49. Karakasi2003,168,πίν.155.

• Κ 38 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως683-εικ57.
Υλικό: μάρμαρο
Μέγεθος: μεγάλοαγαλμάτιο 
Ύψος: 0,814
Τόπος εύρεσης: Α του Παρθενώνα και ανήκε σε βάση που φΛοζενυύσε δυο αγάλματα και έφερε 
Εργαστήριο: αττικό ή ιωνικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 510π.Χ.
Επιγραφή: Λυσίας ανέθεκεν Αθεναιαι 

απαρχήν Ευάρχιςανέθεκεν
δεκάτεν Αθεναίαι (IG i Supplement, αρ. 373. DAA αρ.292).

Περιγραφή:
Έχει μεγάλη κεφαλή, δυσανάλογη του σώματος. Χαρακτηρίζεται από, κοντές κνήμες 

αλλά μακριούς βραχίονες Οι αναλογίες του σώματος είναι βαριές Δίνει την εικόνα νάνου. Το δεςί 
σκέλος προβάλλεται ελαφρώς Το αριστερό χέρι έρχεται μπροστά κρατώντας περιστέρι. Φορά 
ζωσμένο χιτώνα, που ανασύρεται πάνω από τη ζώνη για να δημιουργήσει κόλπο γι’ αυτό και δίνει 
την εντύπωση ότι φορά δυο ενδύματα. Το δεςί χέρι χαμηλώνει προκειμένου να ανασύρει την 
παρυφή του χμώνα Φέρει σανδάλια σια κάτω άκρα της που έχουν ίχνη από ερυθρό χρώμα. Το 
διάδημά της αποδίδεται ανάγλυφο και βαρύ. Στην κορυφή της κεφαλής τα μαλλιά αποδίδονται με 
ζικ-ζακ ραβδώσεις που κατεβαίνουν σε μια ενιαία μάζα στην πλάτη. Το βλέμμα χαμηλωμένο και 
το χαμόγελο αποδίδεται από τρεμάμενες επιφάνειες (πην περιοχή των χειλιών.

Richter 1968, αρ.120εικ. 381-384. Brouskari 1974.86 εικ. 157. Payne 1997πίν. 59.Τριάντη 1998, εικ. 
104.Karakasi 2003, πίν. 167.264. Keesling 2003. εικ. 4

• Κ 39 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως584-εικ.76.
Υλικό: παριανό μάρμαρο
Ύψος:0,18μ
Μέγεθος: μεγάλο αγαλςιάτιο
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Τόπος εύρεσης: Βόρειο τείχος Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 
Εργαστήριο: αττικό 
Χρονολόγηση: 510-500πΧ 
Περιγραφή:

Φορά χιτώνα 7ΐου φέρει σχέδιο ενός είδους άγριας λεύκας και ιμάπο του οποίου οι πτυχές 
είναι πιο μεγάλες πιο ζωντανός και κινημένες. Το ιμάπο αφήνει ακάλυπτο τον αριστερό ώμο. Η 
μορφή αυτή θυμίζειτς γυναικείες μορφές του Ζ του Ευθυμίδη.

Brouskari 1974,109 εκ: 202. Payne 1997, πίν. 96. Τριάντη 1998, sue 101.

• Κ 40 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως674-ευο9.
Κόρη χωρίς σκέλη 
Υλικό: παριανό μάρμαρο 
Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού 
Ύψος: 0,92μ
Τόπος εύρεσης: ΝΔ του Ερεχθείου 
Εργαστήριο: αττικό ή ιωνικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: περ. 500πΧ 
Περιγραφή:

Ο κομψά αποδοσμένος λαιμός και τα κεφαλή έχουν δουλευτεί ως ξεχωριστά κομμάτια Οι 
ώμοι καιηπλάτη είναι στενή. Το δεξίχεριπου λείπει, ήταν προτεταμένο και κρατούσε προσφορά Το 
αριστερό χαμηλώνει. Το ένδυμα, χιτώνας και λοξό ιωνικό ιμάπο, είναι πλούσια πτυχωμένο Το 
πρόσωπο της ελλειπτικό. Στην κεφαλή φέρει πόλο και διάδημα που αποδίδονται ανάγλυφα, με σχέδιο 
μαιάνδρου όπως και στο περίγραμματου ιματίσυ. Στο κέντρο της κεφαλής φέρει οπή γιατο μηνίσκο. 
Τα μαλλιά στην κορυφή του κεφαλιού αποδίδονται με κυματιστές ραβδώσεις που πέφτοντας στην 
πλάτη μειατρέπονται σε ενιαία μάζα. Στην έκφραση του προσώπου παρατηρείται ένα αμυδρό 
μειδίαμα, το οποίο σε συνδυασμό με τα κοσμήματα που φέρει η μορφή προσδίδουν μεγαλύτερη 
ζωτικότητα.

Richter 1968, αρ. 127 εκ 411416,434. Brouskari 1974,74 εκ. 129-130. Robertson 1983, εικ 33. 
Croissant 1983, πίν. 115.. Rolley 1994,164, εικ. 165. Payne 1997, πίν. 76-78. Τριάντη 1998, εκ 126- 
127. Karakasi 2003, πίν. 178-179.

• Κ41 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 595-εικ.61.
Υλικό: παριανό μάρμαρο 
Ύψος :0,96μ
Τόπος εύρεσης: Α του Ερεχθείου 
Χρονολόγηση: περ. 500πΧ.
Διατήρηση : Σε αρκετές επιφάνειές της είναι αρκετά αλλοιωμένη, κυρίως στη μπροστινή όψη και 
κυρίως στην κοιλιακή χώρα και στο δεξί μηρό.
Χρήση: αναθηματική 
Περιγραφή:
Λιγνή και σχετικά άκαμπτη κόρη που ωστόσο, καθιστά σαφή την προβολή του αριστερού σκέλους 
ιδωμένη κυρίως από την οπίσθια όψη. Φορά πτυχωμένο, διαυγή χιτώνα, ενώ το ιωνικό ιμάπό της
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είναι από πιο πυκνά αποδοσμένο, με πτυχώσεις που στη περιοχή των γλουτών σχηματίζουν ζκ-ζακ 
απολήξεις. Δίνει την εντύπωση ότι θέλεινα κινηθεί προς τη πλευρά του θεατή. Τέσσερις βόστρυχοι ία 
ένα περιδέραιο με δυο σειρές από στρογγυλά περίοπτα, καλύπτουν το στήθος

Brouskari 1974,76 εκ. 133. Payne 1997,30, πίν. 61. Karakasi 2003, πίν. 164-165.

• Κ42Αθήνα,ΜουσειοΑκροπόλεως616-εικ.71 
Κεφαλήκόρης
Υλικό: παριανό μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 0,23μ 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: περ. 490πΧ.
Περιγραφή:
Φέρει ανάγλυφη στεφάνη. Τα μαλλιά σιο κέντρο της κεφαλής διαιάσσσνιαι σε πλατιές συμμετρικές 
ραβδώσεις. Στην πλάτη έχουμε κυματιστές ραβδώσεις με τρεις ξεχωριστούς ζκξακ πλοκάμους \α 
έρχονται μπροστά σε κάθε πλευρά. Ανάγλυφα και δισκόμορφα αποδίδονται τα ενώτια.

Richter 1968, αρ. 129, εκ 420422. Brouskari 1974, εκ. 164-5. Croissant 1983, πίν. 111-112 Payne 
1997,πίν.56.Τριάντη 1998,εκ 146-147. Karakasi 2003, πίν. 196,276.

• Κ 43 Αθήνα. Μουσείο Ακροπόλεως 605-ακ. 38.
Ακέφαλο αγαλμάτιο κόρης
Υλικό: νησιάπικο μάρμαρο 
Μέγεθος: μεγάλο αγαλμάτιο 
Ύψος: 0,47μ.
Τόπος εύρθτπγς: Δ του Παρθενώνα 
Εργαστήριο: ατπκό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 500490πΧ 
Περιγραφή:
Φορά χμώνα και συμμετρικό ιμάηο. Οι πτυχώσεις του ιματίου αποδίδονται πιο βαθιές πλατιές και 
επίπεδες από τις αντίστοιχες του χιτώνα, που στην ουσία αποτελούν απλές παράλληλες εγχρράξεις 
Εκατέρωθεν του λαιμού και μέχρι και το ύψος του στήθους φέρει ανά τρεις πλοκάμους ενώ στην 
πλάτη πέφτουν άλλοι 11.

Τριάντη 1998,εκ 136-137. Karakasi 2003, πίν. 186.

• Κ 44 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 600-εικ.62 
Ακέφαληκόρη
Υλικό: πεντελικό ή νησιώτιχο μάρμαρο 
Μέγεθος: κατώτερο του φυσικού 
Ύψος: 0ρ9μ.
Τόπος εύρεσης: Δ του Παρθενώνα 
Εργαστήριο: ατπκό 
Χρονολόγηση: 500490 πΧ.
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Διατήρηση: λείπουν τα κάτω σκέλη της 
Περιγραφή:

Φορά χιτώνα και συμμετρικό ιμάτιο. Οι πτυχή; του ιματίσυ είναι πιο έντονε; και βαθιά; 
σχώσν ογκώδεις χωρίςνα επιτρέπουν τη διαφάνεια Ο χιτώνας αποδίδεται κολλητά πάνω στο σώμα 
αποκαλύπτοντας τη δομή των μηρών, κυρίως στη πίσω όψη. Η κόμη στην πλάτη ακολουθεί μια 
ενιαία μάζα, σε σειρά οριζόντιων ραβδώσεων οι οποίε; μπροστά, αντικαθίστανται από 
αστραγαλωτούς πλοκάμους

Τριάντη 1998, εικ 138. Karakasi 2003, πίν. 186.

• Κ 45 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 687-ΟΚ.68.
Αγαλμάτιο κόρης που δε σώζει τα σκέλη της και τα προτεταμένα χέρια 
Υλικό: αττικό ή νησιωτικό 
Μέγεθος: μεγάλο αγαλμάτιο 
Ύψος:0,61μ
Τόπος εύρεσης: Α του Παρθενώνα 
Εργαστήριο: αττικό ή ιωνικό 
Χρονολόγηση: 490ττΧ 
Περιγραφή:

Οι επιφάνειες του προσώπου είναι απαλές και ομαλές. Στο στόμα της αποδίδεταιτο αρχαϊκό 
μειδίαμα Τα μαλλιά της διατάσσονται σε σειρές πλοκάμων που ανά τρεις έρχονται μπροστά 
εκατέρωθεν του λαιμού και στην πλάτη ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Φορά χιτώνα και συμμετρικό 
ιμάτιο. Ανάγλυφα ενώτια και στεφάνη.

Karakasi 2003, πίν. 202 Τριάντη 1998, εικ 132-133.

• Κ4ό Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 583 
Κορμός κόρης
Υλικό: πεντελικό μάρμαρο 
Ύψος: ΟζΖΟιι.
Περιγραφή:

Αρχαϊκή κόρη με ενιαίο και ζωσμένο πέπλο. Η άκρη της ζώνης πέφτει στο μπροστινό μέρος 
της μορφής Το δεξί χέρι είναι λογισμένο με τη παλάμη να έρχεται στο ύψος του στήθους Κρατούσε 
προφανώς κάποιο αντικείμενο ίχνη του οποίου όμως δε σώζρνται αφού πρέπει να αποδιδόταν 
γραπτά.

J3rouskari 1974,100 εικ 173

Κ 47 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 684-ακ.65 
Κόρη χωρίς σκέλη
Υλικό: νησιώτικο μάρμαρο, εκτός από το δεξί χέρι που είναι πεντελικό 
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 1,19μ.
Χρήση: αναθηματική
Τόπος εύρεσης: Α του Παρθενώνα
Εργαστήριο: αττικό ή χιακό
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Χρονολόγηση: περ. 490πέΧ.
Από τον ίδιο καλλιτέχνη με 674 
Περιγραφή:

Εύρωστη, σταθερή μορφή. Το αριστερό σκέλος προβάλλεται όπως και το δεξί χέρι. Το 
αριστερό χέρι χαμηλώνειγανα πιάσειτμήμα του ενδύματος. Φορά χπώνα και λο!ίρ ιωνικό ιμάιιο, τα 
οποία φέρουν ζωγραφισμένα ή ανάγλυφα μοτίβα. Επιπροσθέτως, φορά επίβλημα, που έρχεται πάνω 
από τους δυο ώμους και πέφτει σε επίπεδες πτυχώσεις. Φέρει επίσης ανάγλυφη ταινία στα μαλλιά 
της, ένα περιδέραιο, ένα ψέλιο στο δεξί χέρι και ανάγλυφα δισκομόρφα ενώτια Στην κεφαλή φέρει 
ίχνη στερέωσης μηνίσκου. Τα κουμπιά στο δεξί μανίκι ήταν επίθετα μεταλλικά. Τα μαλλιά πέφτουν 
στην πλάτη σε μια μάζα κομψά αποδοσμένων λωρίδων. Ενώ τρεις κυματιστές πλόκαμοι έρχονται 
μπροστά Οπή στο κεφαλή για υποδοχή στερέωσης μηνίσκου. Δισκομόρφα ενώτια με ρόδακα

Richter 1968, αρ.182 εικ..578-582. Brouskari 1974,72,εικ.125-126. Croissant 1983, πίν. 25. Rolley 
1994,186, sac 166. Payne 1997m 79-80. Τριάντη 1998, εκ 14344. Karakasi 2003, πίν. 192-193.

• Κ 48 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως685-εικ.64.
Κόρη χωρίς σκέλη
Υλικό: παριανό μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 1225μ
Τόπος εύρεσης: ΝΔ του Παρθενώνα 
Εργαστήριο: άτοκο ή ιωνικό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 500490πΧ 
Περιγραφή:

Το αριστερό σκέλος προβάλλεται. Καιτα δυο χέρια ήταν προτεταμένα, ένθετα και σίγουρα 
έφεραν κάποια προσφορά Κάτω από το τελευταίο παρατηρούμε ένα ψέλιο που αποδίδεται 
ανάγλυφα. Φορά χιτώνα και λοξό κωνικό ιμάτιο. Οι πτυχές του χιτώνα είναι ταινιόσχημες στην 
περιοχή των μηρών οι οποίοι δεν αποκαλύπτονται με το γνωστό τράβηγμα του ενδύματος προς τα 
αριστερά Οι πτυχές, γίνονται κυματιστές στην περιοχή του στήθους και των βραχιόνων, τονιζόμενες 
από ένα ελαφρύ πράσινο χρώμα. Η κεντρική παρυφή του χμώνα, επίσης χρωματισμένη, σώζεται 
ανάμεσα σης κνήμες. Στο κέντρο της κεφαλής, φέρει ίχνη στερέωσης μηνίσκου. Τα μαλλιά πέφτουν 
στηνπλάτηωςμια μάζα κυματιστών λωρίδωνκαιτέσσερις πλόκαμοι έρχονται μπροσιά εκατέρωθεν 
του λαιμού. Η κεφαλή της διακοσμείται με μια ανάγλυφη ταιν^-σιεφάνη. Πάνω από αυτό τα μαλλιά 
διατάσσονται σε οριζόντιες ξικ-ζακ ραβδώσεις που χωρίζονται στο κέντρο. Πάνω από τη περιοχή των 
κροτάφων και φέρουν οπές για την ένθεση κάποιου κΗραλοκαλόμματος. Τα μάτια είναι στενά και 
επιμήκη. Στα αυτιά φέρει δισκόμορφα ανάγλυφα ενώτια.

Richter 1968, αρ. 181, εικ. 573-577. Brouskari 1974, εικ. 137. Payne 1997, πίν. 72,74. Karakasi 2003, 
ιό/. 189-191,274-275.

• Κ 49 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 696-εικ.70.
Κεφαλή κόρης
Υλικό: πεντελικό μάρμαρο 
Ύψος: 027μ
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού
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Τόπος εύρεσης: Δ του Παρθενώνα 
Εργαστήριο: ατπκό ή χιακό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: περ. 500 πΧ.
Περιγραφή:

Το πρόσωπό της είναι ωοειδές Η επιδερμίδα της θα μπορούσε \α χαρακτηριστεί χλωμή, 
ειδικά σε μια σύγκριση με το ερυθρό χρώμα στα μαλλιά της Τα χείλη της είναι αρμονικά 
σχεδιασμένα και ενώνονται στη μέση χωρίς να διακόπτονται απότομα σπς γωνίες Παράλληλα, 
έχουμε μια αποφασιστικότητα στη δομή της μορφής όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσα από την 
αποκάλυψη ακόμα και του σκελετού όπως αυτός διαφαήεται πιο έντονα κάτω από την επιδερμίδα. 
Έκδηλη είναι επίσης η πνευματικότητα του έργου καθώς και η μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση 
της κίνησης της μορφής

Brouskari 1974,70, εκ. 123. Croissant 1983, πίν. 26. Pavne 1997, πίν. 82-83. Τριάντη 1998, sue 120. 
Karakasi 2003, πίν. 180-265.

• Κ50 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 615-euc66.
Ακέφαλη κόρη
Υλικό: νησιωτικό μάρμαρο 
Μέγεθος: κατώτερο του φυσικού 
Ύψος: 0,92μ.
Χρήση αναθηματική 
Τόπος εύρεσης: Α του Παρθενώνα 
Χρονολόγηση: 500-480πΧ 
Περιγραφή:

Το αριστερό σκέλος προβάλλεται Το δεςί χέρι έρχεται μπροστά όπως και το αριστερό που 
έχειτη παλάμη ανοιχτή προφανώςγιατην υποδοχή προσφοράς Φορά χιτώνα, λοξό ιωνικό ιμάπο και 
ωςτρίτο ένδυμα το επίβλημα Το επίβλημα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνειατου πίσω τμήματος και 
έρχεται πάνω από το δεςί στήθος Το ιμάτιο, περνά κάτω από τη δεξιά μασχάλη, καλύπτειτμήμα της 
πλάτης και έρχεται μπροστά στη περιοχή της κοιλιακής χώρας σχηματίζοντας μια αναδίπλωση, με το 
περισσευσύμενο ένδυμα \α προεξέχει Η λογική διάταξη των ενδυμάτων, διαμορφώνει μια 
πολύπλοκη κι ενδιαφέρουσα σύνθεση. Τα μαλλιά πέφτουν στην πλάτη σε μια μάζα από πλοκάμους 
με τέσσερις κυματιστούςνα έρχονται μπροστά εκατέρωθεντου λαιμού.

Richter 1968, αρ. 125 sue 401404. Brouskari 1974, 73 εκ. 128. Payne 1997, πίν. 82-83. Τριάντη 
1998, εκ. 145 .Karakasi 2003, πίν200-201 _ Keesling 2003, επο51.

• Κ 51 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 676-εικ.63.
Υλικό: πεντελκό ή παριανό μάρμαρο 
Μέγεθος: μεγάλο αγαλμάπο 
Ύψος:0,687μ.
Τόπος εύρεσης Α του Παρθενώνα 
Εργαστήριο: αττικό 
Χρονολόγηση: 500-490πΧ 
Διατήρηση: λείπει το δεξίτης σκέλος



28

Περιγραφή:
Παρατηρώντας τη πίσω όψη της μορφής και πιο συγκεκριμένα τη περιοχή των γλοιπών, 

σαφής είναι η υποδήλωση της προβολήςτου αριστερού σκέλους. Το δεξί χέρι προτασσόταν και ήταν 
ένθετο από τον αγκώνα. Το αριστερό, χαμηλώνει για να ανασύρει τη παρυφή του χιτώνα. Φορά 
ζωσμένο χιτώνα και λοξό ιωνικό ιμάτιο. Οι πτυχές του χιτώνα φαίνονται πάνω από τη περιοχή του 
στήθους κυματοειδείς και παράλληλες ενώ στο δεξί μηρό ακολουθούν το μοτίβο της βεντάλιας Οι 
πτυχώσεις του ιματίου στο μπροστινό τμήμα αποδίδονται με τη μορφή πλατιών ταινιών, ενώ σε μια 
δίπλωση παρατηρείται το μοτίβο της χελιδονοουράς Στην πίσω όψη, έχουμε και πάλι πλατιές και 
κυματιστές διπλώσεις που αποτελούν και τις απολήξρς του ιματίου.. Στο κεφαλή φέρει ανάγλυφη 
στεφάνη. Στο κέντρο της κεφαλής τα μαλλιά αποδίδονται με τη μορφή ραβδώσεων κυματιστών που 
ακολουθούν μια κατισύσα κατεύθυνση. Κάτω από τη στεφάνη μετατρέπονται σε μάζα από 
πλοκάμους με τρεις εκατέρωθεν του λαιμού στο μπροστινό τμήμα. Τα ενώτια είναι ανάγλυφα 
δισκόμορφα και με διακόσμηση από ρόδακες.

Richter 1968, αρ. 183, εικ 583-586 Payne 1997, πίν. 59 αρ, 4-6. Τριάντη 1998, εικ 134-135. Karakasi 
2003, πίν. 188.

• Κ 52 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 688-ακ. 67.
Υλικό: πεντελικό μάρμαρο
Μέγεθος: κατώτερο του φυσικού 
Ύψος: 0,515 μ 
Τόπος εύρεσης: Προπύλαια 
Εργαστήριο; αττικό 
Χρονολόγηση: περ. 480 π,Χ.
Περιγραφή:

Γνωσηί ωςη «Κόρη Προπυλαίων». Είναι η τελευταία της σεΐ|χις των αρχαϊκών κοριόν από 
την Ακρόπολη Αθηνών. Ειδικά από το πρόσωπό της καταλαβαίνουμε την επικράτηση του αυστηρού 
ρυθμού. Η στάση της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα άκαμπτη χωρίς να επιτρέπει την σαφή τουλάχιστον 
απόδοση κάποιας κίνησης Φορά χιτώνα, πάνω από τον οποίο πέφτει συμμετρικά το ιμάτκό τιγς Το 
μέτωπο είναι χαμηλό, τα χείλη κλειστά. Και τα δύο χέρια ήταν προτεταμένα. Φορά χιτώνα που 
σχηματίζει μια κεντρική παρυφή και κόλπο, και ιμάτιο που πέφτει συμμετρικά. Γενικά το ένδυμα έχει 
απομακρυνθεί από τα ιωνικά στοιχεία και περισσότερο πλησιάζει στην αντίληψη του απλού δωρικού 
πέπλου. Στην κεφαλή φέρει ανάγλυφη στεφάνη. Πάνω από αυτή τα μαλλιά διατάσσονται σε μορφή 
ακτινωτών ραβδώσεων. Διάφοροι πλόκαμοι έρχονται μπροστά οι οποίοι όμως καλύπτονται από το 
ιμάτιο.

Richter 1968, αρ. 18 εικ 587-590. Brouskari 1974, 138 εκ. 244-245. Payne 1997, πίν. 89. Hurwit 
1999, εικ 116. Keesling 2003, εικ 42.

• Κ 53 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 686\609-ακ.69-90.
Υλικό: πεντελικό μάρμαρο
Μέγεθος: φυσικό
Ύψος: από το κεφαλή στο αριστερό χέρι: 0,58μ.- κάτω τμήμα και βάση: 0,41 μ 
Χρήση: αναθηματική 
Εργαστήριο: αττικό
Τόπος εύρεσης: πάνω τμήμα: Α του Παρθενώνα
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κάτω τμήμα: κοντά στο Ερεχθείο 
Χρονολόγηση: 480πΧ 
Επιγραφή: Ευθόδικοςίτο Θαλιάρχρ 

άνέθεκεν. (DAAap.298)
Περιγραφή:

Στην ουσία η κόρη αποτελείται από δυο τμήματα. Το πρώτο σώζει τον κορμό της μορφής μαζί με 
την κεφαλή, ενώ το δεύτερο, τα κάτω σκέλη, οπότε μπορούμε ία παρατηρήσουμε την προβολή του 
αριστερού. Πάνω στο αριστερό σκέλος έχουμε την αραιή απόδοση των ραβδωτά 
χιτώνα (το πρώτο ένδυμα της κόρης), η διάταξη των οποίων μας δίνει μια νύξη για το «τράβηγμα» 
του ενδύματος από τα αριστερά. Τα σκέλη της μορφής αποδίδονται χωρίς υποδήματα και σύμφυτα 
με ην πλίνθο που συνδέεται με μια βάση σε μορφή κιονόκρανου με το αντίστοιχο ενεπίγραφο 
επίγραμμα.

Παρατηρώντας το πάνω τμήμα της μορφής έχει διασωθεί το αριστερό χέρι που θα ανέσυρε το 
ένδυμα, ενώ το δεξί που θα πρέπεινα φανταστούμε προτεταμένο, ήταν ένθετο από την περιοχή του 
αγκώνα.. Φορά το λοξό ιωνικό ιμάτιο όπως το βλέπουμε στην περιοχή του στήθους πέφτοντας σε 
κάθετες πτυχές στη κοιλιακή χώρα Αντίθετα, η επιφάνεια του αριστερού ώμου, αφήνεται λεία και 
χωρίς πτυχές αν και παρατηρούνται ζωγραφιστές ταινίες

Τα μαλλιάτης στην πλάτη πέφτουν σε στερεή μάζα με οριζόντιους διαχωρισμούς ενώ τρεις μακροί 
κυματιστοί πλόκαμοι έρχονται μπροστά εκατέρωθεν του λαιμού καλύπτοντας και το στήθος της 
μορφής Στο κέντρο σχεδόν της κεφαλής φέρει ανάγλυφη ταινία που δένει εις διπλούν κι δημιουργεί 
κόμπο.

Οι επκράνειέςτου προσώπου της είναι ομαλές και λείες Παρατηρώντας όμως κανείςτην απόδοση 
τωνχειλιών, μττορείνα αντιληφθείτη σοβαρή αν όχτσκυθρωπή έκφρασή της Πιο συγκεκριμένα τα 
χείλη αποδίδονται γεμάτα και κατεβαίνοντας ελαφρώς στις γωνίες στοιχείο που εξμσφαλΕρι στη 
μορφή αυτή τη σοβαρή έκφραση Η μετάβαση από τα χείλη στις παρειές είναι ομαλή

Σε γενικές γραμμές ο καλλιτέχνης αποφασίζει να μην ακολουθήσει αποκλειστικά την αρχρακή 
τεχνοτροπία Δε τρέρα ούτε πολλά κοσμήματα, το ένδυμα γενικά απλό. Το πρόσωπο είναι ορθογώνιο, 
τα χαρακτηριστικά του είναι βαριά, το πηγούνι ισχυρό, τα μάτια διατάσσσνται οριζόντια, τα βλέφαρα 
είναι βαριά, το στόμα είναι καλά σχεδιασμένο. Γενικά η κόρη είναι σοβαρή, απλή και σκεπτική.

Carpenter 1960, πίν. IX Richter 1968, αρ. 180, εκ. 565-572 Brouskari 1974, 137 εκ242-243. 
Robertson 1981, εκ. 69. Croissant 1983, πίν. 27. Stewart 1990, εκ 224 a-b. Rolley 1994,185,εκ 167- 
168. Payne 1997 πίν. 84-88. Τριάντη 1998,εκ 155-158. Karakasi 2003, πίνΣ03-206. Keesling 2003, 
εκ 1-2

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΥ στο Βαβό '

• ΚΜΑρχρκλογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου I161-εκ3 
Θραύσμα κόρης 
Υλικό: "ναξιακό μάρμαρο 
Μέγεθος: μεγαλύτερο του φυσικού 
Ύψος 0,885μ με την πλίνθο 
Τόπος εύρεσης Ηραίο Σάμου 
Χρονολόγηση: 675-650πΧ
Διατήρηση: Σώζονταιτα κάτω άκρα της μορφής μαζί με τη πλίνθο
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Περιγραφή:
Από την κόρη σώζεται μόνο το κάτω της τμήμα με τη βασική παρουσία του χμώνα, από τον 

οποίο ξεχωρ8 Aw μόνο τα άκρα πόδια Τα τελευταία, είναι σύμφυτα με την διατηρηθείσα πλίνθο, 
από την κατώτερη επιφάνειατης οποίας εκφύεται οτένονιαςπου συνδεόταν μετοντόρμοτης βάσης 
του αγάλματος

Karakasi 2003, αρ. 1 πίν. 1

• Κ 55 Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ τηςΣάμσυΙ93-εικ. 4 
Θραύσματα κόρης
Υλικό: ναξιακό; μάρμαρο
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού( κατά μιάμιση περίπου φορά)
Ύψος: 0,42μ και0215μ 
Χρήση: αναθηματική 
Τόπο; εύρεσης: Ηραίο Σάμου 
Χρονολόγηση: 630 πΧ

Διατήρηση : τρία θραύσματα το πρώτο σώζει τους ώμους και τις απολήξειςτων πλοκάμων 
στο επίπεδο της πλάτης Το δεύτερο, σώζει το κάτω τμήμα του χιτώνα (πέπλο; σύμφωνα με τη 
Richter), με τα άκρα πόδια να εξέχουν. Το τρίτο θραύσμα,(που μάλλον ανήκει στην ίδια μορφή) 
αποτελεί τμήμα του αρισιερού μηρού όπου υπάρχει επιγραφή 
Επιγραφή:.. .έθηκεν 
Περιγραφή:

Φορά χμώνα η άνω άκρη του οποίου είναι ορατή σιο λαιμό. Τα μαλλιά της πέφτουν στην 
πλάτη σε δέκα κάθετους πλοκάμους ενώ από μπροστά πέφτουν ανά τέσσερις εκατέρωθεν του 
λαιμού. Οι απολήξεις τους τονίζρνιαι. Η κόμμωση της δηλώνει δαιδαλική τε^οτροπία Τα κάτω 
άκρα της κόρης κέχρυν από τη παρυφή του χμώνα

Richter 1968,αρ. 21,εκ. 80-82-83. Boandman 1978, εκ. 72. Karakasi 2003, αρ. 3Απτν2.

• Κ 56 Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου Ρ149-εικ.6 
Ακέφαλο αγαλμάτιο κόρης
Υλικό: γκριζόασπρο μάρμαρο 
Μέγεθος: μεγάλο αγαλμάτιο 
Ύψος: 0,45μ 
Εργαστήριο: σαμιακό 
Τόπος εύρεσης: Ηραίο Σάμου 
Χρονολόγηση: 560 πΧ 
Περιγραφή:

Φορά χμώνα κέα ιμάπο. που καλύπτει όλη την πλάτη καιτο δεξί χέρι σε όλο του το μήκος 
Οι πτυχές του χμώνα γίνονται ορατές στην περιοχή του δεξιού ώμου και κάτω από το τοξρειδές 
απόπτυγμα του ιματίσυ. Παρατηρώντας το δεξί χέρι, καταλαβαίνουμε ότι ο χμώνας είναι χειριδωτός 
καιγίνεται ορατός ο τρόπος ραφής του ενδύματος Γενικά, οιπτυχώσειςτσυ χμώνα είνοαττιο έντονες 
από τις αντίστοιχο; του ιματίσυ. Το τελευταίο καλύπτει το δεξί χέρι και την επιφάνεια της πλάτης 
όπου αποδίδεται λείο και απτύχωτο. Κρατά ως προσφορά έναν λαγό.

Karakasi 2003, αρ. 9Απίν.11
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• K 57 Αρχραολσγικό Μουσείο oro Βαθύ της Σάμου^ικ^
Κεφαλή μικρού α)υίλματίσυ κόρης(αντιπροσωπευτκή του σαμιακού εργτ^^
Υλικό: γκριζρασπρο μάρμαρο 
Μέγεθος: μικρό αγαλμάτιο 
Ύψος: 0,08μ.
Εργαστήριο: σαμιακό 
Τόπος εύρεσης Ηραίο Σάμου 
Χρονολόγηση: περ. 550 πΧ 
Περιγραφή

Το πρόσωπο της μορφής χαρακτηρίζεται από απαλές καιγεμάτες επιφάνειες, με μια αδρή 
α7ΐόδοση των βασικών χαρακτηριστικών του 7ΐροσώπου. Στο στόμα της αποδίδεται ελαφρώς το 
αρχαϊκό μειδίαμα Φέρει καλύπχρα όπως αυτή γίνεται κατανοητή από τη λεία απόδοση του κέντρου 
τηςκεφαλής

Karakasi 2003, αρ. 17 710/. 17

• Κ 58 Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου 768-ακ.ΙΟ.
Ακέφαληκόρη 
Υλικό: γκριζρασπρο μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 1,592μ.
Χρήση: αναθηματική
Τόπος εύρεσης: Αγία
Χρονολόγηση: 560-550 πΧ
Διατήρηση: λείπειη κεφαλή καιτο κάτω δεξί άκρο
Περιγραφή:

Ανήκα στο σύνταγμα του Γενέλεω κέα ταυτίζεται με τη Φιλίππη από την επιγραφή στην 
κπτακόρυφη παρυφή του χιτώνα που ανασύρει με το δεξιό χέρι Ο τρόπος απόδοσής της δεν 
επιτρέπει τη σαφή υποδήλωση της προβολής του σκέλους αφού λείπει εξμλλσυ και το δεξί άκρο 
πόδι Φορά μόνον χμώνα με τοξοειδές άνοιγμα πάνω από τη ζώνη και πλευρικούς κόλπους Το 
αριστερό της χέρι ακουμπά κάθετα στο σώμα με τη παλάμη κλειστή. Με το δεξί χέρι που ανασύρει 
το ένδυμα προς το πλάι, δηλώνεται μια κίνηση στη μορφή, η οποία όμως σε γενικές γραμμές είναι 
άκαμπτη, ειδικά αν την παρατηρήσουμε από την οπίσθια όψη. Τέλος τα μαλλιά της πέφτουν κατά 
μήκος όλης της πλάτης σε μια ενιάα μάζα από αστραγαλόσχημσυς πλοκάμους Τα κάτω άκρα της 
είναι σύμφυτα με την κυλινδρική της πλίνθο.

Richter 1968 αρ 67. cue 217-220. Pedley 1976, πίν. 34, αρ. 49 a-b. Stewart 1990, εικ. 99. 
Karakasi 2003, αρ. 61 πίν. 24-25 και28.

• Κ59Αρχαιολογπα5Μουο^στοΒαθύτηςΣάμ0θΙ217. 
Ακέφαλη κόρη 
Υλικό: γκριζόασπρο μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 1,15μ
Τόπος εύρεσης: Ηραίο Σάμου
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Εργαστήριο: σαμιακό 
Χρονολόγηση: περ.540πΧ 
Περιγραφή:

Ακέφαλη κόρη με χμώνα Km ιμάπο Η μορφή προβάλλει το δες της σκεύος. Στο 
αντίστοιχο αριστερό σκεύος ο χπώνας δημιουργεί αραιές καμπύλες πτυχώσεις άπας αυτές γενικά 
και αρκετά διαφοροποιημένες εντοπίζονται στην όλη επιφάνεια του ενδύματος Το ιμάπο τη; κόρης 
πάνω από τη ζώνη της δημιουργεί τοςφτό κόλπο που απολήγει σε έντονες οφιοειδές πτυχές. 
Ακριβώς πάνω από τον κόλπο του χπώνα αποδίδεται η παρυφή του ιματίου με τοξμπό άνοιγμα. Ως 
προσφορά κρατά πέρδικα.

Boardman 1978, εικ.97. Karakasi 2003, αρ20 πίν. 19

• ΚόΟΑρχραολσγτκό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου XI αρ. 16-εχιο 
Ακέφαλη κόρη
Υλικό: γκριζόασπρο μάρμαρο 
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού 
Ύψος:0ρ1μ
Τόπος εύρεσης: Ηραίο Σάμου 
Εργαστήριο: σαμιακό.
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: περ. 550 πΧ 
Περιγραφή:

Προβάλλει το αριστερό σκέλος Φορά χιτώνα και επίβλημα που στερεώνεται εμπρός κάτω 
από τη ζώνη. Km τα δυο χέρια της ακουμπούν στο σώμα με το δεξίνα ανασύρει το χιτώνα προς το 
πλάι, ενώ το αριστερό να πέφτει ακουμπώνιας στον αριστερό μηρό, με την παλάμη κλειστή. Ο 
χιτώνας της μορφής παρουσιάζεται με έντονες Km αρκετά βαθιές πτυχώσεις οι οποίες όμως 
απουσιάζουν από το επίβλημα που έρχεται πάνω από αυτόν, καλύπτοντας κυρίως όλο το πίσω μέρος 
της μορφής Ο χπώνας σχηματίζει δύο πλευρπωύς κόλπους πάνω από τη ζώνη με τοξοειδές κεντρικό 
άνοιγμα Από την παρυφή του ενδύματος εξέχουντα άκρα πόδια της μορφής

Richter 1968, αρ. 69 sue 225-227. Pedley 1976 πίν. 36 αρ. a-b. Ridgvvay 1993, πίν. ΧΧΧΙΠ εκ. 426. 
Π Ρ9-11. Karakasi2003, αρ.16. πίν. 14-15.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

• Κ 61 Πάρος 802-εικ.17.
Κορμός Km σκέλη μέχρι το ύψος γόνατά κόρης 
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 0,86μ 
Εργαστήριο: νησιωτικό
Χρήση: επαύμβιαή αναθηματική (δεν έχει αποσαφηνιστεί η λειτουργία της)
Τόπος εύρεσης :Νάουσα της Πάρου
Χρονολόγηση: 550-540πΧ(συσχεησμοί χρονολογικοί μετις κόρες τηςΚυρήνης).
Διατήρηση: λείπει το δεςίχερι, η κεφαλή και σώζεται μέχριτούψος τωνγονάτων.
Περιγραφή:
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Φέρει χιτώνα που ζώνεται στη μέση και σχηματίζει πλευρικούς κόλπους με ορθογώνιο 
κεντρικό άνοιγμα για τη ζώνη. Στο πάνω τμήμα του χιτώνα δε παρατηρούνται πτυχώσεις αλλά η 
επιφάνεια παραμένει λεία Ανάμεσα στις πτυχές του κάτω μέρους του χιτώνα, διαμορφώνονται 
επίπεδες ταινίες με εγχάρακτο μαίανδρο. Το αριστερό της χέρι έρχεται αντιθετικά κάτω από το δεξί 
στήθος Έντονη ελαστικότητα και πλαστικότητα διαπνέουν την όλη μορφή. Ο λαιμός της 
διακοσμείται με ανάγλυφο περιδέραιο, που στην ουσία αποτελείται από μια απλή ταινία Τα μαλλιά 
της αποτελούνται από αστραγαλωταύς βοστρύχους οι οποίοι διατάσσσνται να τρεις εκατέρωθεν του 
λαιμού, ενώ στην πλάτη υιοθετούν μια πιο ενιαία μάζα

Ζαφειρόπουλος 1986, πτν 36-37. Karakasi 2003, πίν.79.

• Κ 62 Πάρος 791 -εικ.16.
Μέγεθος: κατώτερο του φυσικού 
Ύψος: 037μ
Τόπος εύρεσης: Αντίπαρος (εντοιχισμένη στο μεσαιωνικό κάστρο της περιοχής)
Εργαστήριο: παριανό ή)
Χρονολόγηση: 550-540πΧ
Διατήρηση: Σώζεται ο κορμός μόνο της κόρης ενώ λείπει η κεφαλή και ο δεξί ώμοςτης 
Περιγραφή:

Το αριστερό χέρι λυγίζει στο στήθος Έχει έντονη ελαστικότητα και πλαστικότητα Το 
σώμα παρουσιάζει λειτουργική διάρθρωση λόγω της αντίθεσης της λείας επιφάνειας του ενδύματος 
στον κορμό και των κάθετων πτυχών. Φορεί χιτώνα στον οποίο σχηματίζονται με πυκνές χαράξεις 
κάθετα λεπτές κυματιστές πτυχώσεις Ο κόλπος που σχηματιζόταν δε μας έχει διασωθεί σαφώς Η 
κόμη της αποτελείται από αστραγαλωτούς βοστρύχους που πέφτουν ανά τρεις στο μπροστινό μέρος 
Η κεφαλή της ακολουθεί δεξιά στροφή, αντιθετική δηλαδή με τη συνολική κλίση του σώματος 
Φέρει περιδέραιο. Οι γενικές λεπτός χαράξεις που επικρατούν στο ένδυμα, παίζουν ένα παιχνίδι 
φωτός και σκιάς πάνω στην επκράνειά του.

Ζαφειρόπουλος 1986, πίν. 35. Karakasi 2003, πτν. 78.

• Κ 63 Πάρος 163-εικ.15.
Ύψος: 022μ 
Εργαστήριο: παριανό
Τόπος εύρεσης: Αγιο Ιωάννη Σπηλιώτη στη Πάρο 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: περ. 550π.Χ..
Επιγραφή: στη βάση της «παρθενώιΑρτεμίδι»(ΙΟ XII, 5,1,215)
Περιγραφή:

Φέρει χιτώνα που σχηματίζει βαθύ κόλπο. Το δεξί χέρι φέρεται στα πλάγια ενώ το αριστερό 
μπροστά ανασύρσντας το ένδυμα. Τα μαλλιά της αποδίδονται σα μια ενιαία μάζα, με κάποιες αραιές 
κυματιστές χαράξεις που σχηματίζουν γλώσσες και κατά τόπους διακόπτονται από πυκνούς 
βοστρύχους Το άγαλμα στηρίζεται στο δεξί σκέλος Η κεφαλή στρέιρεται προς τα δ^ιά.

Ζαφειρόπουλος 1986, πίν. 38
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ΜΟΥΣΕΙΟΧΙΟΥ

• Κ 64 Χίος 225-εικ.19.
Υλικό: παριανό ή χιακό μάρμαρο 
Ύψος: 0.55μ 
Τόπος εύρεσης :Χίος 
Χρονολόγηση: 580-570 π.Χ.
Διατήρηση: σώζεται μόνο ο κορμός 
Περιγραφή:

Τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες κολλημένα στο στήθος κάτω από του μπροστινούς 
βοστρύχους της μια παραδοσιακή στάση που ίσως στάση προσευχής Φέρει χιτώνα που δηλώνεται 
μόνο από κυματιστές εγχάρακτες γραμμές οι οποίες συνεχίζουν και στην πλάτη. Επικρατούν απαλές 
επιφάνειες Ο τρόπος απόδοσης του χιτώνα, όχι μόνο επίτρεπα την αποκάλυψη του κορμού, αλλά 
καθιστά το σώμα το βασικό μέρος της σύνθεσης Κατά μήκος των ώμων, δηλώνεται ο τρόπος ραφής 
του ενδύματος Οι όγκοι στις γενικές του γραμμές είναι στρογγυλοί

Richter 1968, αρ. 37εκ. 122-125. Boandman 1982 εκ. 87. Rolley 1994,258. Karakasi 2003, 
99-100, πίν. 91-92.

• Κ65Χίος226-εικ20.
Εργαστήριο: χιακό 
Τόπος εύρεσης: Χίος 
Χρονολόγηση: 580-570 π.Χ.
Διατήρηση: σώζεται μόνο ο κορμός 
Περιγραφή:

Το αριστερό της χέρι της έρχεται στο στήθος Σταματά ακριβώς στο σημείο όπου πλέον 
υπάρχει μια μεγάλη οπή, που προφανώς λειτουργούσε για τη στερέωση κάποιας προσφοράς Ο 
χιτώνας που φορά, αποδίδεται με κάποιες εγχάρακτες κυματιστές γραμμές οι οποίες είναι σαφέστερα 
ορατές στην πλάτη. Τα μαλλιά της πέφτουν στην πλάτη, λίγο πιο κάτω από το ύψος των ώμων, σε 
αστραγαλόσχημες σειρές πλοκάμων, που σχηματίζουν τριγωνικές απολήξεις Μπροστά, πέφτουν 
ανά τέσσερις εκατέρωθεν του λαιμού. Χαρακτηριστική τέλος είναι στην πλάτη η παρουσία ενός 
ορθογώνιου κοιλώματος που μπορεί να σημαίνει ίσιος την παρουσία μιας μεταλλικής ζώνης

Richter 1968, αρ.38,εκ.125-128. Boandman 1982, εικ 86. Croissant 1983 πίν. 22. Karakasi 2003, πίν. 
93.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

• Κ66 Staatliche Museen, Antikensammlung 1800-εικ. 31.
Υλικό: μάρμαρο
Μέγεθος υπερφυσκό 
Ύψος: 1,93μ μαζί με τη πλίνθο της 
Τόπος εύρεσης: Κερατέα Αττικής 
Εργαστήριο: αττικό 
Χρονολόγηση: 570-560 πΧ 
Περιγραφή:
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Το πρόσωπο της παρουσιάζεται στενό, ψηλό και επψηκυσμένο συνδυάζοντας την 
καθαρότητα και το τειγχχγωνισμό των τυπικών αττικών κούρων, με την κατά τομή όψη της πιο 
βαθιά, το στόματηςπωγωνιώδεςκιεξεχον, το μέτωπότηςκάπωςπιο μικρό. ΤαχαρακπηρκπικάτΌυ 
προσώπουτης όμως δεν ακολουθούντις κατάλληλες αναλογίες και δε διανέμονται στην επκρανεια με 
το σωστό τρόπο. Το χέρι μετην προσφορά (ρόδι) λυγίζει στο στήθος Χαρακτηρκπικό είναι ότι καμιά 
άλλη κόρη δε την κρατά τόσο χαμηλά. Στην κεφαλή της φέρει στεφάνη με άνόη και μπουμπούκια 
λωτσύ καθώς και πόλο. Φέρει ενώτια ίδιας μορφής με τα περίοπτα του περιδέραιου που φορά στο 
λαιμό της. Το σχήμα των επάλξεων ππρατηρείται στη λαιμόκοψη και στο κέντρο της «φούστας>>. 
Φέρει άφθονα κοσμήματα και γενικά πολυτελή διακόσμηση. Στο χπώνα της παρατηρούνται 
κάθετες πλατιές επίπεδες και άκαμπτες πτυχώσεις Το ιμάτκό της πέφτει συμμετρικά με βαθιές 
ραβδωτές πτυχές που μπροστά καταλήγουν σε ζικ-ζακ διπλώσεις ενώ στην πλάτη ακολουθούν ένα 
τοξωτό μοτίβο. Η μορφή έχει φαρδεις ώμους και το περίγραμμά της στενεύει στη μέση και στους 
αστραγάλους Η κεφαλή όμως βγαίνει εκτός αναλογιών σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, αφού το 
περίγραμμάτης είναι στενόμακρο κοίτα μάτια πολύ μεγάλα

Richter 1968,αρ. 59εκ 212-213. Croissant 1983, πίν. 96 107. Boandman 1978, sue 108. 
Ridgway 1993,142. Rolley 1994,284, εκ 286. Karakasi 2003,168, πίν.. 111-113.

• K67 Staatliche Museen, Antikensamrniung 1739-euc.il.
Ακέφαλη κόρη
Υλικό :γκρζόασπρο μάρμαρο 
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού 
Ύψος: 1,68μ
Τόπος εύρεσης: Ηραίο Σάμου 
Εργαστήριο: σαμιακό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 560-550 πΧ 
Περιγραφή:

Ανήκει στο σύνταγμα του Γενέλεω και ταυτίζεται λόγω επιγραφής με την Ορνίθη, στην 
αντίστοιχη θέση στο βάθρο του συντάγματος Φορά χμώνα τον οποίο ανασύρει προς τα δεξιά Η 
κίνηση δηλώνεται με το προτεταμένο δεξί χέρι και με τη ταλάντευση του περιγράμματος Το 
αριστερό χέρι ακουμπά στο σώμα και δε φέρει προσφορά Φορά μόνο ζωσμένο χιτώνα, ανασυρμένο 
πάνω από τη ζώνη δημιουργώντας πλευρικούς κόλπους Τα μαλλιά πέφτουν σε κάθε πλευρά του ανά 
τέσσερις πλοκάμους Η δομή της είναι δυναμική. Μοιάζει σε αρκετά σημεία με τη Φιλίππη.

Richter 1968,αρ. 68, εκ. 221-224 Boandman 1978, εκ 92. Pedley 1976,55. Karakasi 2003, 
αρ. 62 πίν. 26-27. Keeslirig2003, εκ 25.

• Κ68 Staatliche Museen, Antikensamrniung 1750-cuc8 
Ακέφαλη κόρη
ΥΤακό: γκριζόασπρο μάρμαρο 
Μέγεθος: ανώτερο του φυσικού 
Ύψος: 1,67μ
Τόπος εύρεσης: Ηραίο Σάμου 
Εργαστήριο: σαμιακό 
Χρήση: αναθηματική
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Χρονολόγηση: περ. 560 tlX
Επιγραφή: «Χηραμύης μ' άνεθέκεν θίψπερικαλλές αγαλμα».
Διατήρηση: επιφάνεια αλλοιωμένη 
Περηραφή:

Το δεξί χέρι χαμηλώνει ενώ το αριστερό λυγίζει στο στήθος κρατώντας ας προσφορά ένα 
λαγό. Φορά χμώνα ζωσμένο στη μέση. Πάνω από ίο χπώνα έρχεται το λοξό ιωνικό ιμάπο που 
περνάει πάνω από το δεξί ώμο και βραχίονα και κατεβαίνει κάτω από την αριστερή μασχάλη, 
διαμορφώνοντας ημικυκλική παρυφή πάνω από τη ζώνη του χιτώνα Ως τρίτο ένδυμα από πάνω 
φέρει το επίβλημα, που καλύπτει όλη την επιφάνεια της πλάτης Η όλη δομή της κόρης είναι 
κωδωνόσχημη όπως δηλώνεται από το ένδυμά της και τη χαρακτηριστική απόληξη του χμώνα στα 
κάτω άκρα της μορφής

Richter 1968 αρ 56.εικ. 186-189. Pedley 1976, πίν. 33 αρ. 47 a-c. Karakasi 2003, αρ.7 πίν. 8-9.

• Κ69 Staatliche Museen, Anufensamn4ung 1744-εικ.9 
Κορμός κόρης
Υλακό: λευκό μάρμαρο 
Μέγεθος: μεγάλο αγαλμάτιο 
Ύψος:0ρ2μ
Τόπος εύρεσης Ηραίο Σάμου Δ του ναού 
Χρονολόγηση: 540-5307lX 
Περιγραφή:
Φορά χπώνα, ιμάπο και /οπτό επίβλημα. Η διαφοροποίηση των ενδυμάτων, εύκολα γίνεται 
αντιληπτή μέσα από τις αντιθετικές αποδόσεις των πτυχών, ενώ οι ραφές είναι ορατές κατά μήκος του 
δεξιού βραχίονα. Αντίθετα ο αντίστοιχος αριστερός είναι καλυμμένος με το ιμάτιο. Ο χμώνας είναι 
ζωσμένος και δημιουργεί τοξωτό κόλπο πάνω από τη ζώνη. Κάτω από την τελευταία ξεκινούν δυο 
δεσμό; πτυχών οι οποίες ακολουθούν την κατεύθυνση του χιτώνα όπως αυτός ανασύρεται από το 
αριστερό χέριτης μορφής Ο κόλπος του χιτώνα φέρει πολλαπλές παράλληλες κυματοειδείς πτυχές 
οι οποίες στην παρυφή του ιματίσυ, ακριβώς από πάνω από τον κόλπο, αντικαθίστανται από πλατιές 
ταινιωτές διπλώσεις Ωστόσο, στα πλάγια του ιματίσυ επικρατούν κάθετες πτυχές Η στάση της 
μορφής χαρακτηρίζεται άκαμπτη ενώ δε μπορούμε να εντοπίσουμε σαφή στοιχεία υποδήλωσης 
κίνησης

Pedley 1976 πίν. 37, αρ. 52 a-c. Karakasi 2003,166, αρ. 22 πίν. 21-21

• Κ70 Staatliche Museen, Antikensammlung 1875-εικ. 14.
Κεφαλή κόρης
Υλικό: μάρμαρο 
Ύψος: 0,12μ
Τόποςεύρεσης: Ηραίο της Σάμου 
Χρονολόγηση: τελευτάω τέταρτο του 6™ ατ πΧ 
Περιγραφή:

Φορά επίβλημα που καλύπτει όλη την κεφαλή, εκτόςτου προσώπου. Πάνω από το μέτωπο 
παρατηρείται σειρά πλούσιων και πυκνών βοστρύχων. Οι επιφάνειες του προσώπου είναι απαλές και 
γεμάτες και οι μεταβάσεις ομαλές Τα μάτια αποδίδονται αφύσικα μεγάλα και αμυγδαλόσχημα, ενώ 
στα χείλη σαφής είναιη αποτύπωση του αρχαϊκού μειδιάματος
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Richter 1968, sue. 504-505 Pedley 1976, πίν. 39, αρ. 34 a-b. Karakasi 2003, ap. 18 a-b,. πίν. 18. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΛΟΥ

• K 71 Δήλος Α4062-εικ24 
Υλικό :παριανό ή ναςιοαω μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό
Τόπος εύρεσης: ιερό Απόλλωνα και Αρτέμιδος στη Δήλο 
Εργαστήριο: παριανό

Χρονολόγηση : περ.580 πΧ ή (λόγω περιγράμματος του ενδύματος(σύμφωνα με 
Ridgw^ σελ. 139) ττερ. 560 πΧ 
Περιγραφή:

Στο σώμα κυριαρχούν οι καμπύλες. Η στάση της είναι ιερατική. Το δεςί χέρι που δε 
σώζεται, μάλλον αιέσυρε το ένδυμα προς το πλάι. Το αριστερό κρατούσε προσφορά, ενώ ο 
αριστερός ώμος είναι ελαφρώς επιμηκυσμενος κέα το αριστερό χέρι θα πρέπει να κρατούσε κάποια 
προσφορά. Φορά πέπλο με κοντές χειρίδες, ο οποίος στερεώνεται με κουμπιά όπως αυτά 
εντοπίζονται στη περιοχή του ώμου. Στο κέντρο του ενδύματος υπάρχει μια κάθετη ζώνη που 
διακοσμείται με το σχέδιο του μαιάνδρου. Τα μαλλιά, στο βαθμό που διατηρούνται, αναπτύσσονται 
ανάτρεις πλοκάμους εκατέρωθεν του λαιμού, ενώ στην πλάτη διατηρούνται αμυδρά.

Ζαφειρόπσυλος 1986, πίν.40-41. Marcade 1996,16. Karakasi 2003, παν. 64-65.

• Κ72 Δήλος Α4064-εικ25 
Υλικό: μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό
Τόπος εύρεσης: ιερό Απόλλωνα και Αρτέμιδος στη Δήλο
Εργαστήριο: παριανό
Χρήση: αναθηματική
Χρονολόγηση: 525-500 πΧ
Περιγραφή:

Το αριστερό σκέλος προβάλλεται. Το δεςί χέρι προβάλλεται λογισμένο, ενώ το αριστερό 
χαμηλώνειγιανα ανασύρει την παρυφή του χμώνα. Φορά χμώνα και λοξό ιωνικό ιμάπο. Τα μαλλιά 
πέφτουν σε ενιαία ορθογώνια μάζα που αποτελείται από κυματιστές πλοκάμους η απόληξη των 
οποίων δουλεύεται ξεχωριστά και σήμερα δε σώζρνται. Φέρουν οπές ωστόσο για τη προσθήκη 
μεταλλικών κοσμημάτων. Τα κουμπιά για τη δεξιά χειρίδα του χμώνα ήταν επίθετα μέταλλά

Richter 1968, αρ. 147 εικ468471. Karakasi 2003, πίν. 70.

• Κ 73 Δήλος Α4065-εικ26.
Υλικό: παριανό μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό μέγεθος 
Χρονολόγηση: 525-500 πΧ 
Περιγραφή:

Ακέφαλη κόρη που παρουσιάζεται σε αρκετά άκαμπτη στάση. Φορά χμώνα ο οποίος 
αποδίδεται κολλητά στο σώμα και επιτρέπει τη διαφάνεια όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τη
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περιοχή των γλουτών και των σκελών, ειδικά οεπό την οπίσθια όψη της μορφής. Πάνω από το χιτώνα 
έρχεται το ιμάπο το οποίο πέφτει συμμετρικά αποτελούμενο από πυκνές, βαθιές και επίπεδες πτυχές 
που απολήγουν στη ζώνη της κοιλιακής χώρας και στην πλάτη σε ζικ-ζμκ διπλώσεις. Αντίθετα ο 
χιτώνας, στο μπροστινό τμήμα αποτελείται από μια κατακόρυφη παρυφή και από πιο αραιές 
πτυχώσεις που ειδικά στη πίσω όψη υιοθετούν το μοτίβο της ακτίνας. Τέλος η κόμη διατάσσεται σε 
μια ενιαία μάζμ στην πλάτη σε μορφή αστραγαλόσχημων πλοκάμων οι οποίοι μπροστά 
αναπτύσσονται ανά τρεις εκατέρωθεν του λαιμού. Σαφής είναι η δήλωση του αριστερού στήθους το 
οποίο μάλιστα σώζει οπές προφανώς για τη προσθήκη επίθετων κοσμημάτων.

Karakasi 2003, πιν. 69.

• Κ 74 Δήλος Α4067-ακ27 
Υλικό: μάρμαρο 
Μέγεθος: φυσικό
Τόποςεύρεσης: ιερό Απόλλωνα και Αρτέμιδος στη Δήλο 
Εργαστήριο: παριανό 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 525-500 πΧ.
Διατήρηση: Ακέφαλη κόρη. Δε σώζονται επίσης τα σκέλη της 
Περιγραφή:

Το αριστερό σκέλος προβάλλεται ελαφρώς Το δεξί χέρι ήταν προτεταμένο και λύγιζε στον 
αγκώνα. Το αριστερό χέρι χαμήλωνε γιανα ανασύρειτην παρυφή του χιτώνα. Φορά χιτώνα και λοξό 
ιωνικό ιμάτιο. Ο χιτώνας στο κάτω τμήμα της μορφής αποδίδεται απτιή(ωτος ενώ στη περιοχή του 
στήθους με λεπτές κυματιστές πτυχώσεις καθώς και πάνω από το δεξί ώμο. Το ιμάτιο αναπτύσσει 
πλατιές και ταινιωτές πτυχές που απολήγουν σε ζικ-ζακ διπλώσεις Στο λαιμό της φορά περιδέραιο με 
ανάγλυφα περίοπτα Τα μαλλιά στην' πλάτη, διατάσσονται σε ενιαία μάζα από κυματιστούς 
πλοκάμους οι οποίοι ανά τέσσερις έρχονται εκατέρωθεν του λαιμού..

Richter 1968, εικ.476-479. Κώστογλου-Δεσπτνη 1979, πίν. 25β. Karakasi 2003, πίν. 70.

• Κ75 Δήλος Α4945-εικ2&
Κεφαλή κόρης
Υλικό: μάρμαρο 
Ύψος:0,25μ
Τόπος εύρεσης: Δήλος κοντά στα Προπύλαια 
Εργαστήριο: παριανό;
Περιγραφή:

Φορά στεφάνη με οπές για τη προσθήκη μεταλλικών ένάετων ενωτίων. Τα μαλλιά στη 
κεφαλή διατάσσονται με τη μορφή πλατιών ραβδώσεων και τη παρεμβολή κάποιων αντίστοιχα 
ακτινωτών. Στην πλάτη αποδίδονται σε ενιαία και στερεή.

Karakasi 2003, πίν. 73
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

• Κ76 ΜΑ 2530ακ29.
Υλικό: μάρμαρο
Μέγεθος: μικρότερη του φυσικού
Εργαστήριο: σαμιακό ή παριανό(σύμφωια με Ridgway) ύψους 1,04μ 
Τάποςεύρεσης: ΡέντηΑττικής 
Χρονολόγηση: 58()-570π.Χ.
Περιγραφή:

Φορά ζωσμένο χιτώνα που σχηματίζει τοξοειδή κόλπο πάνω από άνοιγμα για τη ζώνη. 
Αμυδρή είναι η υποδήλωση του στήθους που καλύπτεται ολοκληρωτικά από το ένδυμα Το κάτω 
σώμα της είναι αρκετά κυλινδρικό, ενώ η όλη στάση της μορφής είνοα άκαμπτη. Σώζεται μαζί με την 
πλίνθο της Οι επιφάνειες της είναι λείες Οι πλόκαμοί της πέφτουν στο ύψος των ώμων. Μεγάλη 
λεπτομέρεια δίνεται στον τρόπο απόδοσηςτων άκρων τους

Rolley 1994281. ακ282. Karakasi 2003,168. πίν. 108-109.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΕΑΦΩΝ

• Κ77 Κεφαλή Καρυάτιδας 
Υλικό: παριανό μάρμαρο 
Ύψος :84 εκ
Χρονολόγηση: μεσάτου ό"
Περιγραφή:

Παλιότερα είχε αποδοθεί σε σώμα καρυάτιδας από το θησαυρό των Κνιδίων, οι νεότερες 
μελέτες όμως δε δέχονται την απόδοση αυτή, αλλά μάλλον πρέπει να τη ταυτίσουμε με κάποια 
καρυάτιδα από άλλο κτίριο. Φορά πόλο κάτω από τον οποίο διακρίνουμε ταινία στα μαλλιά. Φέρει 
και πολλά επίθετα κοσμήματα λόγω των οπών που φαίνονται και στην ταινία Τα αυτιά έχουν 
δισκόμορφα ενώτια ενώ τα μάτια είναι ένθετα. Τα μαλλιά έχουν κυματιστούς βοστρύχους 
Ακολουθεί την ιωνική τεχνοτροπία

Richter 1968,αρ. 86,εικ. 270-274

• Κ78 Δελφοί 1526 
Χρονολόγηση: μέσα 6™ αι πΧ 
Περιγραφή:

Δύο ακέφαλα γυναικεία αγάλματα στα οποία θα πρέπετνα αποδοθούν κεφαλές καρυατιδών 
και μάλλον ανήκουν στο κνιδιακό θησαυρό. Φορούν χιτώνα και λοξό ιωνικό ιμάτιο που ξεκινά από 
τους δυο ώμους. Στο δεξί καρπό φορά ψέλιον. Οι δυο μορφές μοιάζουν' πολύ μεταξύ τους εκτός από 
το ένδυμα που στην αρ. 88 κρατιέται από το αριστερό χέρι Δε σχετίζονται με το γνωστό τύπο της 
κόρης Το ιμάτιο φέρει κάθετες πτυχώσεις συμμετρικές Η κεντρική παρυφή είναι κάθετη και έχει 
εγχάρακτη διακόσμηση που κάποτε ήταν’ ζωγραφισμένη. Ο χιτώνας που φέρουν και τα δυο 
αγάλματα επιτρέπει την αποκάλυψη των όγκων των μηρών και που καλύπτονται με ρυτίδες σε 
μορφή βεντάλιας

Richter 1968. αρ. 87-88. εικ 282-283, Rolley 1994.223,εικ 215
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• K79 Δελφοί 1203-ΟΚ.78.
Κεφαλή κόρης 
Μέγεθος: υπερφυσικό 
Ύψος :0,66 εκ.
Χρονολόγηση: περ. 530 πΧ 
Περιγραφή:

Συμβ(ϊΓϋ<άο\ομ(^ειαΐ7ΐρο-κνιδιακή. Φέρει πόλο 7ΐου δουλεύεπιι με την κεφαλή σε ενιαίο 
κομμάτι μαρμάρου. Ο πόλος διακοσμείται σε έξεργο ανάγλυφο με τον Αττόλλωνα^τιαίζει κιθάρα 
και να πλαισιώνεται συμμετρικά από δυο ομάδες με τέσσερις μορφές η καθεμία Παράλληλα, φέρει 
7ΐολλά επίθετα κοσμήματα. που δεν είναι μόνο μεταλλικά. Πάνω από το μέτωπο α7ΐεικονίζονιαι δυο 
σειρές κυματιστών 7ΐλοκάμων, ενώ η όλη κόμη είναι 7ΐολυσύνθετη. Τα μάτια ήταν ένθετα. Σαφής 
είναιη δήλωση του μειδιάματος. Το διάδημα φέρει ρόδακες

Rolley 1994223,271, eoc 276.

• Κ80 Δελφοί εικ.79.
Ανώτερο τμήμα μαρμάρινης καρυάτιδας απότο θησαυρό των Σιφνιών 
Ύψος (μαζί με τσν7ΐόλο): 1,65 εκ.
Χρονολόγηση: 7ΐριντα 525 τιΧ.
Διατήρηση: Η επιφάνεια είναι αλλοιωμένη, ορισμένα τμήματα έχουν συμττληρωθεί με γύψο. Και τα
δυο χέρια λείπουν
Περιγραφή:

Φορά χιτώνα και λοξό ιωνικό ιμάτιο, τιου περνά πάνω αττό το δεξί ώμο και κάτω από την 
αριστερή μασχάλη. Κρέμεται δημιουργώντας 7ττυχώσεις σημαντικού βάθους και άκρες σε σχήμα ζικ- 
ζακ. Στην κεφαλή της φέρει στεφάνη, και πόλο με μορφές χαραγμένες σε ζωντανή κίνηση σε έξρργο 
ανάγλυφο. Τα μαλλιά στην πλάτη πέφτουν σε κυματιστές ραβδώσεις από τις οποίες αρχίζουν άλλες 
μικρότερες και όλες αποδίδονται με μεγάλη κομψότητα. Τέσσερις πλόκαμοι έρχονται μπροστά σε κάθε 
πλευρά. Πάνω από το μέτωπο η κόμη αποδίδεται με κυματιστή γραμμή. Τα χείλη είναι λεπτά αλλά 
διακριτά. Φέρει επίθετα ενώτια Περαιτέρω μεταλλικά επίθετα κοσμήματα έχουμε στη μπροστινή 
φράντζα των μαλλιών και στη στεφάνη.

Richter 1968, αρ. 104, εκ. 317-320

• Κ81 Δελφοί 1873 
Ύψος: 125μ
Χρονολόγηση: 510-500 π.Χ.
Περιγραφή:
Το ιμάτιο φέρα ίχνη από μπλε χρώμα, και έχει ζωγραφιστή διακόσμηση.

Rolley' 1994,199. εικ. 180. Stewart 1990, εικ201.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ82 Θεσσαλονίκη 929-ακ. 80 
Ακέφαλη κόρη
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Ύψος: 1,04μ
Τόπος εύρεσης: Ραιδεστός (θρακική θέση μεταξύ Απολλωνίας και Περινέου)
Εργασπριο : συνδυάζει διάφορα τεχνατροπικά στοιχεία, χρονολογείται σια 540-530 πΧ, ίσως και 
στα 520 πΧ.
Διατήρηση: λείπει το αριστερό χέρι και το δεξί από τον αγκώνα και κάτω 
Περιγραφή

Φορά χιτώνα και λοξό ιωνικό ιμάτιο. Η «φούστα» αποδίδεται με πολλούς κυματισμούς 
με αρκετές πτυχώσεις και διασπάται μόνο από την επίπεδη παρυφή πάνω από τον αριστερό μηρό. 
Η ανάσυρση του ενδύματος προς το πλάι επιβεβαιώνεται μέσα από μια δέσμη πτυχώσειον. Το 
ιμάτιο από την άλλη παρουσιάζει ζκ-ζακ απολήξεις. Οι διπλώσεις του είναι κάθετες. Με το δεξί 
χέρι που λυγίζει στον αγκώνα και το οποίο θα έφτανε μέχριτο στήθος θα κρατούσε την προσφορά 
Η κόμη της κόρης σχηματίζει στην πλάτη μια στερεή ορθογώνια μάζα όμοια μετην αντίστοιχη της 
Ορνίθης και Φιλίππης

Ridgway 1993. πίν. XXXVIII 4.67 Α-Β. Karakasi 2003, πίν. 58.

ΜΗΙΡΟΠΟΛΠΊΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν. ΥΟΡΚΗΣ

• Κ 83 Ν. Υόρκη αρ. 07306βκ18.
Ακέφαληκόρη
Υλικό: νησιώτικο μάρμαρο με μικρούς κόκκους
Μέγεθος: φυσικό
Ύψος: 1275μ
Τόπος εύρεσης: Πάρος
Εργαστήριο: παριανό
Χρήση: αναθηματική
Χρονολόγηση: 530πΧμέχριτατέλητου6α)αι.πΧ 
Διατήρηση: Η επιφάνεια είναιπολύ διαβρωμένη 
Περιγραφή:
Το αριστερό σκέλος της μορφής προβάλλεται, ενώ με το αριστερό χέρι ανασύρει την παρυφή του 
χιτώνα της Το δεξί της χέρι λυγίζει στον αγκώνα και είναι προτεταμένο και σίγουρα κρατούσε 
προσφορά Σε αυτό το έργο, ο καλλιτέχνης δείχνει ενδιαφέρον για την απόδοση των ανατομικών 
φορμών, που δε τις δηλώνει όμως με μεγάλους και άκαμπτους όγκους ούτε όμως απλά τις υπονοεί, 
αλλά θέλεινα εκθέσει ακούραστες και εκθαμβωτικές επιφάνειες Φορά χιτώνα, του οποίου οι πτυχές 
αποτυπώνουν το μοτίβο του ζικ-ζακ κατευθυνόμενες προς τα κάτω, και λοξό ιωνικό ιμάτιο, που 
σχηματίζει είδος τόξου πάνω από τη περιοχή της κοιλιάς και καλύπτει ολόκληρο μόνο το δεξί της χέρι 
Οι ώμοι φέρονται ψηλά και προς τα πίσω. Οι αναλογίες είναι βαριές ενώ το έργο στη πίσω του όψη 
έχει δουλευτεί αδρά, οπότε ίσως η πλάτη να καλύπτονταν. Τα μαλλιά της αποδίδουν μια στέρεη μάζα 
μέσα από κυματιστούς πλοκάμους. Η όλη διακοσμητικότητα της μορφής επίσης είναι αρκετά 
έντονη, όπως μπορούμε να δούμε από το ανάγλυφο περιδέραιό της μετα περίοπτα

Richter 1954,4-5. Richter 1968, αρ 151 εκ 483486. Pedley 1976,43, πίν. 20-21 αρ. 32 a- 
b. Karakasi 2003, πίν. 80-81.

• Κ84Ν. Υόρκη αρ. 07286.110«κ27.
Υλικό: μάρμαρο
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Τόπος εύρεσης: Λαύριο 
Εργαστήριο: παριανό 
Χρήση: επιτύμβια 
Χρονολόγηση: 530-520 πΧ
Διατήρηση: Η κεφαλή και το αριστερό χέρι φέρουν ίχνη επιδιόρθωσης 
Περιγραφή:

Η κόμη είναι μαζεμένη προς τα πίσω. Το άγαλμα είχε καταστραφεί μια φορά και η κεφαλή 
πρέπει να προστέθηκε μετά τη διάλυσή του. Το αριστερό ρ^έρι είναι ένθετο και προτάσσεται 
κρατώντας λαγό. Στέκεται με τα σκέλη της αρκετά κοντά καιτο δεξί της χέρι λυγίζει στη περιοχή του 
στήθους κρατώντας ρόδι Φορά χιτώνα που ανασύρεται πάνω από τη ζώνη σχηματίζοντας 
πλευρικούς κόλπους. Η επιφάνεια της πλάτης αφήνεται λεία Οι πτυχώσεις μπροστά αποδίδονται με 
τη μορφή βαθιών ραβδώσεων στο πάνω μέρες του χιτώνα. Μπορεί να συγκριθεί με κόρη Αθήνα. 
Μουσείο Ακροπόλεως 670

Richter 1968, αρ. 136 ακ. 441444. Karakasi 2003. πίν. 124.

ΚΟΠΕΙ Χ4ΙΉ AT C4RLSBERG GL ΥΡΓΟΊΕΚ

• Κ 85 IN. 1544
Κόρη που σώζεται από το λαιμό μέχρι τα γόνατα
Υλικό: νησιωτικό μάρμαρο
Ύψος: 0,73μ
Τόπος εύρεσης: Άνδρος
Χρονολόγηση: τελευταίο τρίτο του δ™ αι πΧ
Περιγραφή:

Το αριστερό σκέλος προβάλλεται Και τα δυο χέρια λείπουν. Καταλαβαίνουμε ωστόσο ότι 
το δεξί χέρι προτασσόταν. Ενώ το αριστερό χαμηλώνει για να πιάσει τμήμα του ενδύματος Φορά 
χιτώνα και από πάνω λοξό ιωνικό ιμάτιο. Τα μαλλιά πέφτουν στη πλάτη σε μια στερεή μάζα από 
πλοκάμους οι οποίοι ανά τρεις διατάσσονται εκατέρωθεν του λαιμού.

Richter 1968, εικ. 487490

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΡΗΝΗΣ

• Κ 86Μουσείο Κυρήνης I-εικ21.
Ακέφαληκόρη
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 1,65-1,40μ.
Τόπος εύρεσης: ναός του Λυκείου Διός 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 560-550 πΧ
Διατήρηση: λείπει η κεφαλή, το δεξί χέρι και σώζεται αποσπασματικά η παλάμη του χεριού. 
Περιγραφή:

Μετωπική και άκαμπτη μορφή που δε δηλώνει σαφώς την κίνηση στη περιοχή των 
σκελών. Το δεξίτης χέρι χαμηλώνει κλείνοντας σε γροθιά ενώ το αριστερό έρχεται στο στήθος όπου 
προφανώς κρατούσε και κάποια προσφορά. Η δομή της στερεή και σχεδόν κυλινδρική, αποδίδεται
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μέσα από το σφιχτά κολλημένο στο σώμα χιτώνα, όπου η κεντρική παρυφή, διακοσμείται με το 
σχέδιο του μαιάνδρου. Τόσο από την κοιλιακή χώρα, όσο και από τη ζώνη των γλουτών, 
σχηματίζεται μια ορθογώνια κοιλότητα. Ιδωμένη από τις πλάγιες όψεις, χαρακτηριστική είναι η 
απόδοση των καμπύλών της μορφή; από την πλάτη στη περιοχή των γλουτών. Το περίγραμμα των 
χεριών της αποδίδεται πιο καμπύλο, με πιο απότομες αναλογίες δίνοντας μια περισσότερο μυώδη 
εντύπωση. Τέλος η διασωθείσα κόμη της αποκαλύπτει το γνωστό μοτίβο των πλοκάμων με τις 
τριγωνικός απολήξεις οι οποίοι μπροστά διατάσσονται αν τέσσερις εκατέρωθεν του λαιμού.

Karakasi 2003. πίν. 95-97. Rolley 1994. εικ 254

• Κ 87 Μουσείο Κυρήνης Π -ακ22 
Ακέφαλη κόρη
Μέγεθος: φυσικό 
Ύψος: 1.65-1.40μ.
Τάπας εύρεσης: ναός του Λυκείου Διάς 
Χρήση: αναθηματική 
Χρονολόγηση: 560-550 πΧ
Διατήρηση: λείπει η κεφαλή και η προεξοχή του δεξιού πέλματος 
Περιγραφή:

Παρουσιάζει τα ίδια τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά με την Κ 86, με τη διαφορά ότι σε 
αυτήν, η προβολή του αριστερού κάτω άκρου είναι πιο σαφής και δηλώνει την' κίνηση. Ωστόσο, 
παραμένει άκαμπτη. Σε γενικές γραμμές είναι καλύτερα διατηρημένη. Το αριστερό της χέρι 
χαμηλώνει ενώ το δεξί έρχεται στο στήθος Ο χιτώνας της αποδίδεται με πιο έντονες επίπεδες 
πτυχώσεις και αγκαλιάζει το σώμα Επικρατεί και πάλι το μοτίβο του μαιάνδρου στην κεντρική 
παρυφή, καθώς και η ορθογώνια κοιλότητα πάνω από την κοιλιακή χώρα και το επίπεδο των 
γλουτών. Η κόμη ακολουθεί το μοτίβο των αστραγαλόσχημων πλοκάμων, που διατάσσονται ανά 
τέσσερις εκατέρωθεν του λαιμού.

Karakasi 2003, πίν. 98-99. Rolley 1994, εικ 254

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

• Κ88 Αγορά S 1071 -εικ.72.
Κεφαλή κόρης
Υλικό :παριανό
Μέγεθος: φυσικό
Ύψος: 0235
Εργαστήριο: αττικό
Τόπος εύρεσης: Αγορά Αθηνών
Χρονολόγηση: 500490π.Χ.
Διατήρηση: Σε αρκετά σημεία είναι ιδιαίτερα αλλοιωμένο το πρόσωπο (μύτη και αριστερό μάτι) 
Περιγραφή:

Το πρόσωπο είναι (υοειδές με γεμάτες και πλούσιες επιφάνειες Τα μάτια αποδίδονται 
εντόνως προεζέχοντα. Οι μεταβάσεις στα επιμέρους επίπεδα γίνονται ομαλά. Φέρει ανάγλυφα 
ενώτια, διάδημα και στεφάνη που ίσως έφερε περαιτέρω επίθετα κοσμήματα, λόγω της οπής που
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παρατηρούμε <38 αυτήν πάνω από τον δεξί κρόταφο. Στα χείλη αποτυπώνεται ελαφρώς το αρχαϊκό 
μειδίαμα.

Karakasi 2003, τπν. 208

• Κ89 Ακέραιη κόρη -εικ. 81.
Υλικό: μάρμαρο 
Μέγεθος: κολοσσικό 
Εργαστήριο: δαιδαλική τεχνοτροπία
Τόπος εύρεσης: αρχοαο νεκροταφείο στη Σελλάδα Θήρας 
Διατήρηση: λείπει μόνο ο δεξιός βραχίονας καιη άκρη της μύ^^
Περιγραφή:

Αποκαλύφθηκε σε άριστη κατάσταση πάνω σε βάθρο. Δε παρουσιάζει τα σημάδια της 
τελικής κατεργασίας της επιφάνειας. Η δομή της είναι σανιδόσχημη και μάλλον έφερε ίχνη 
χρώματος έχει τριγωνικό κορμό, ανεστραμμένο τριγωνικό πρόσωπο, τα χέρια παραμένουν 
κολλημένα στη επιφάνεια του σώματος με τον αριστερό βραχίονα να λυγίζει στην περιοχή του 
σιήθσυς. Το σώμα δε διαγράφεται κάτω από το ένδυμά της.

Karakasi 2003, πίν. 76.

• Κ90 Δυο χάλκινα ειδώλια-ακ2 
Υλικό: χαλκός
Ύψος: 0,4 και 0.8μ.
Τόπος εύρεσης: ιερό του Απόλλωνα στη Δρήρο.
Χρονολόγηση: δεύτερο τέταρτο του Τ' ατ πΧ 
Διατήρηση: Εν μέρα ανακατασκευασμένα 
Περιγραφή::

Σφυρήλατα ειδώλια . Η δομή τους είναι κυλινδρική. Η όλη τους στάση είναι ιδιαίτερα 
άκαμπτη, χωρίς την υποδήλωση κίνησης Τα χέρια τους ακολουθούν το περίγραμμα τα) σώματος 
Φορούν ζωσμένο πέπλο και από πάνω έρχεται το επίβλαρα που καλύπτει τους ώμους και την πλάτη. 
Στην παρυφή του ενδύματος υπάρχει διακόσμηση σχεδίου με στιγμές Στην κεφαλή φέρουν πόλο. Η 
κόμη διαιάσσεται σε κάθετες ραβδώσεις που κατεβαίνουν στα πλάγια και στην πλάτη μέχρι το ύψος 
του λαιμού, ενώ πάνω από το μέτωπο υπάρχει μια ίσια, κάθετη φράντζα που το ακολουθεί σε όλο του 
το μήκος Τα μάτιατους ήταν ένθετα Τα χείλη αποτυπώνονιαι σχεδόν ίσια

Coldstream J.N. 1997, εικ. 42. Richter 1968, αρ. 16-17, εικ. 70-80.

• Κ91 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 776-εικ.74.
Υλικό : ελεφαντόδοντο
Ύψος: 024μ 
Μέγεθος ειδώλιο
Τόπος εύρεσης: τάφος 13 της οδού Πειραιώς 
Χρονολόγηση: περ. 730 π,Χ.
Περιγραφή:
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Άκαμπτη, μετωπική μορφή, με τα πόδια της κοντά το ένα στο άλλο, χωρίς την υποδήλωση 
κάποιας κίνησης Ωστόσο η όλη δομή του σώματος διέπεται από στρογγυλές καμπύλες σε αντίθεση 
με τα συνήθη γεωμετρικά ειδώλια. Στην κεφαλή φορά πόλο με μαίανδρο.

Coldstream J.N. 1997, εικ.91. Richter 1968, εικ.16-19
ΟΙ ΚΟΡΕΣ 
Εισαγωγή:

Οι κόρες αποτελούν μοναδικά δείγματα καλλιτεχνίας της αρχαιότητας Ο τύπος τους αποδίδει μια 

νεαρή, ιστάμενη, γυναικεία και ενδεδυμένη μορφή, που στέκεται κατενώπιον’. Βασικά στοιχεία του τύπου 

αποτελούν : η άκαμπτη στάση, η μετωπικότητά της η χρήση του μαρμάρου, η συνήθης προβολή του 

αριστερού χεριού, η ενδυμασία1 Φέρουν είτε το χονδρό μάλλινο πέπλο, είτε τον λεπτό ιωνικό χιτώνα, που 

αποτελεί το πιο σύνηθες ένδυμά τους2 Η τάση αυτή ένδυσής τους που παρατηρείται ανεξαιρέτως σε όλες τις 

περιπτώσεις των κορών, δηλώνει ότι η γυναικεία γυμνότητα δεν είναι αποδεκτή στη μνημειώδη γλυπτική της 

περιόδου, αλλά αρχίζεινα επικρατεί από τον 4ο αυπ,Χ και μετά σε απεικονίσεις Αφροδάηςή εταίρων.3

Ο τύπος λειτουργεί σε αντιστοιχία με τον αντίστοιχο του κούρου, που εξίσου εμφανίζεται ως ένας 

ιστάμενος νέος αλλά γυμνός Και οι δυο τύποι εμφανίζονται σαφώς στην' έναρξη της μνημειώδους γλυπτικής 

στα 660-630 πΧ (7°= αυπΧ) (ΚΙ Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1 εκ23) και φτάνουν μέχρι καιτατέλη της 

αρχαϊκής εποχής στα 480 πΧ (Κ53 Μουσείο Ακροπόλεως 686'609-εικ64-90), διανύοντας δηλαδή 

ολόκληρη την αρχαϊκή περίοδο.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΎΠΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ
Η καταγωγή του τύπου της κόρης αποτελεί ένα ζήτημα, που ακόμα σαφώς την απάντησή του δεν

έχει βρει. Οι επιδράσεις από την Ανατολή μάλλον θα πρέπει να θεωρηθούν δεδομένες όπως μπορούμε να 

δούμε σπς σαμιακές κόρες σε σχέση με τα αντίστοιχα φρυγικά παραδείγματα4.

Πολλές φορές ο τύπος της κόρης εξετάζεται αναφορικά με τον αντίστοιχο του κούρου. Η εξέλιξη 

των κορών όμως δεν είναι ακριβώς η ίδια Στην περίπτωση του κούρου τα τεχνοτροπικά χφακτηρισακά σε 

συγκεκριμένη περίοδο είναι περισσότερο αναπτυγμένα. Σε αυτή τη διαπίστωση μπορούμε να καταλήξσυμε 

μέσα από τη σύγκριση δυο παραδειγμάτων (αντίστοιχα και από τους δυο τύπους), της ΚΙ και του κούρου της 

Ν.Υόρκης

Ζητήματα σχετικά με την καταγωγή του τύπου και τις πρόδρομες μορφές αλλά και τη μετέπεπα 

εξέλιξη, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε. .Ένας πρώτος βασικός παραλληλισμός του τύπου, μπορεί να 

γίνειμε τα αγαλματίδια-ειδώλια που έχο^ αποκτήσει ήδη από τα τέλη του 8“ αχ. πΧ, σαφή περιγράμματα,

1 Keesling 2003, 97.
2 Boardman 1978, 81.
3 Karo 1970, 151.
4 Richter 1968.
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επιμηκυσμένες αναλογίες και μειωμένο όγκο, σε μια ακόμα όμως παρατακτική σύνθεση των επιμέρσυς 

επιφανειών. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ακινησία και η μετωπικότητα των' ειδωλίων αιπών, με μια μόνο εν 

δυνάμει υποδήλωση της κίνησης στοιχεία δηλαδή που ειδικά στα πρώιμα παραδείγματα των κορών 

διατηρούνται

Ένα τέιοιο λοιπόν παράδειγμα, αποτελεί η χρονολογούμενη στα 730 π,Χ.. «Θεά του Κεραμεικού», 

μικρής κλίμακας μόλις' από ελεφαντόδοντο (Κ91 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 776 εικ.74). Σε αυτήν' 

παρατηρούνται αρκετά ανατολικά στοιχεία που συνδυάζονται όμως με σαφώς ελληνικά χαρακτηριστικά 

όπως η καθοριστική παρουσία του σχεδίου του μαιάνδρου, στον ελληνικού τύπου πόλο. Λόγω όμως της 

γυμνότητας του ειδωλίου (ανατολική επίδραση), δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως σαφές προστάδιο του τύπου 

της κόρης Ωστόσο όμως μπορεί να μας αναδείξει κάποια βασικά γνωρίσματα κυρίως όσον αφορά στη δομή 

της μορφής όπως την άκαμπτη μετωπική στάση. Η διάρθρωσή της είναι ξεκάθαρα γεωμετρική με έντονη 

άρθρωση στη μέση και τριγωνική απόδοση του στήθους (πρβ. την ΚΙ).5 6

Στην ίδια προσπάθεια, για τον εντοπισμό της καταγωγής του τύπου της κόρης μπορούμε να 

αναφέρουμε τα χάλκινα αγαλματίδια, που εντοπίστηκαν στο ιερό του Απόλλωνα στη Δρήρο της Κρήτης και 

χρονολογσύνταιστοδεύτερομισότσυ δ^αεπΧ7 (Κ90εικ2). Παρατηρώντας κανείς τις γυναικείες μορφές 

του συντάγματος αντιλαμβάνεται τη μετωπικότητάτους Επιπλέον είναι ενδεδυμένες Παράλληλα, και οι δυο 

μορφές φέρουν πόλο στην κεφαλή. Η ένδυσή τους αποτελεί επιπλέον στοιχείο για το παραλληλισμό των 

ειδαλίίυν (χυτών με τον τύπο της μετέπειτα γυναικείας ενόεδυμένης μορφής

Η συμβολή όμως της περιοχής της Κρήτης δε σταματά εδώ. εφόσον αναπτύσσει περισσότερο και 

πρωιμόιερα, σε σχέση με άλλες περιοχές την' επίδραση της δαιδαλικής τεχνοτροπίας στην πλαστική 

δημιουργία Με τη δαιδαλική τεχνοτροπία, εισάγεται μια νέα ένταση στην πλαστική απόδοση και 

προσεγγίζεται ακόμα περισσότερο φυσιοκρατικά η ανθρώπινη μορφή, που οργανώνεται πλέον σε σαφείς 

οριζόντιους και κάθετους άξονες Το καλύτερο παράδειγμα που αξίζει να αναφερθεί για την υιοθέτηση της 

τεχνοτροπίας αυτής είναιη ασβεστολιθική κόρη της Κ15 (η κυρία της Αικατο-Μουσε» Λούβρου Ma 3098- 

εικ. 1 \ εκπρόσωπος της ώριμης δοαδαλικήςτεχνοτροπίας

Πρόκειται για μια ιστάμενη ενδεδυμένη μετωπική μορφή, η οποία μάλλον θα πρέπει να ταυτιστεί με 

θεότητα. Παρά τη πρώιμη χρονολόγησή της στα 650-640 πΧ και το γεγονός ότι η σύγχρονη έρευνα πλέον τη 

δέχεται ελαφρώς πρωιμότερη από το παράδειγμα της Ναξίας Νικάνδρης που θα συζητηθεί παρακάτω, η 

μορφή παρουσιάζει μια τάση σταδιακής κατάκτησης του χώρου. Η τελευταία παρατήρηση μπορεί \α γίνει

5 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 776. Coldstream 1997, εικ.42. Rolley 1994, εικ.81
6 Coldstream 1997,176.
7 Boardman 1982, εικ. 41. Rolley 1994, εικ. 98.
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καλύτερα κατανοητή αν λάβει κανείς υπόψιν του την κίνηση της μορφής με το δεξί της χέρι να έρχεται
ο

αντιθετικά του στήθους χειρονομία που από ορισμένους ερμηνεύεται ως γονιμική. Γενικά, η μορφή ανοίγει 

στο χώρο και ξεφεύγει από την απόλυτη συμμετρία Παρά τη μετωπική της στάση, οι καμπυλότητες που την 

διακρίνουν δεν της προσδίδουν έναν ξοανόμορφο και δισδιάστατο χαρακτήρα αλλά εξασφαλίζουν 

μεγαλύτερη ζριντάνια. Η μορφή αποδίδεται με μνημειώδη ηρεμία χωρίς έντονες αμβλύνσεις και με πλήρη 

ανάπτυξη του βάθους8 9 10 Ωστόσο, όλα αυτά δεν μπορούν να διαμορφώσουν μια σαφώς τρισδιάστατη εικόνα 

της μορφής πέρα από την καθαρά μετωπική.1 (1

Η δαιδαλική τεχνοτροπία της άμεσα γίνεται αντιληπτή μέσα από το μοτίβο της οροφαπής φενάκης 

που χρησιμοποιεί για την κόμη, καθώς και από την απόδοση του τριγωνικού προσώπου, η οποία εντάσσει το 

έργο στη μεσοδαιδαλική περίοδο πιο συγκεκριμένα. Η ΚΙ5 (εικ. 1), μας δίνει τη δυνατότητα \α υποστηρίξουμε 

ότιοτύπος της κόρης είναι γνωστός ήδη από την δαιδαλική τεχΛπροπία. Ήδη με την τεχνοτροπία αυτή έχουμε 

παραδείγματα κορών, η εξέλιξη των οποίων θα αποτυπώσει τη βασική δομή του τύπου και τα περαιτέρω 

χαρακτηριστικά ταυ.11 12

Τέλος ανάμεσα στα παραδείγματα δαιδαλικής τεχνοτροπίας δε θα πρέπει να παραλείψουμε τα δυο
1 Λ

που προέρχονται από την περιοχή της Θήρας Το πρώτο σώζει μόνο τον κορμό ενόςυπερφυσικού μεγέθους 

αγάλματος το οποίο αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ανήκει σε κόρη αν καινεότερες έρευνες το αποδίδουν καλύτερα 

σε κούρο και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 7ου ατπΧ Ωστόσο, λόγω του σχήματος του στήθους 

μάλλον η ταύτιση με κόρη είναι πιο πιθανή. Στο έργο αυτό μάλιστα ο Κσντολέων13 αποδίδει έναν επιτύμβιο 

χαρακτήρα, αν και δεν έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά στοιχεία που να μπορούν να επιβεβαιώσουν’ κάτι 

τέτοιο, ειδικά αν λάβουμε υπόψιν μας την μη σαφή θέση εντοπισμού του. Δαιδαλικής επίσης τεχνοτροπίας με 

την χαρακτηριστική οροφωτή φενάκη, είναι και άλλη μια κολοσσική κόρη14 η οποία αποκαλύφθηκε 

πρόσφατα στη Σελλάδα πάνω σε τάφο του αρχαίου νεκροταφείου της Θήρας και χρονολογείται στα 640-630 

π.Χ. (Κ89 εικ.,81). Μια επιτύμβια λοιπόν χρήση της είναι εύλογη. Μάλλον η βάση που βρέθηκε μαζί της τη 

συνόδευε15 16. Το έργο αυτό, με την περαιτέρω μελέτη και τελική δημοσίευσή του. μπορεί να μας δώσει κάποια 

στοιχεία σχετικά με τον τόπογένεσηςτης μνημειώδουςγλυπτικής1*’

8 Γιαλούρης 1994, 225.
9 Λαμπρινουδάκης 1985, 53.
10 Jenkins 1978, 42.
11 Caipenter 1960, 22.
12 Μουσείο Θήρας 318. Karakasi 2003, πίν. 76 a-d.
13 Κοντολέων Ν„ “Theraische” ΛΑ/73, 1958, 117.
14 Karakasi 2003, πίν. 76, 81.
15 Bol. Ρ, επιμ. Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst I Friigriechische Plastik, Mainz 2002, 326.
16 Karakasi 2003,81.



48

ΝΑΞΟΣ

kναφορικά με τα προαναφερθέντα δαιδαλικά παραδείγματα θα πρέπει να συνεξρτασθεί μια από τις 

πιο βασικές πρώιμες περιπτώσεις κορών, στην οποία εξίσου συγκεντρώνονται δαιδαλικά χαρακτηριστικά ενώ 

αποτελεί το πρώτο παράδειγμα κόρης μνημειώδους πλαστικής κέα δουλεμένης σε μάρμαρο. Πρόκειται 

φυσικά για την ΚΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1 εικ23) που τεχνοτροπικά ενιάσσειαι σιο ναξιακό 

εργαστήριο, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου μας παρέχει.

Τη βασική ακμή του εργαστηρίου θα πρέπει να τοποθετήσουμε στα μέσα του 6ου ατπΧ17 Από 

ορισμένα παραδείγματα, φαίνεται άτι η δράση του συνεχίζεται ακόμα και σε όλη τη διάρκεια του 6συ αι πΧ 

Φυσικά η παραγωγή του εργαστηρίου, συνδέεται άμεσα με το καλής ποιότητας ντόπιο μάρμαρο το οποίο στη 

διάρκεια της αρχαϊκής περιόδου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και τα μέσα του 6ου πΧ Τα αντίστοιχα 

λατομεία στο νησί, είχαν- περισσότερο έναν προσωρινό χαρακτήρα, αποσκοπσύσαν δηλαδή στη λάξευση 

συγκεκριμένων γλυπτών κάθε φορά Στα αρχαϊκά χρόνια η εξόρυξη μαρμάρου αποσκοπεί mi στην 

εξυπηρέτηση εξρπερικών αγορών, όπως δείχνει η εφγωγή του στη Σάμο.18 Από τα μέσα του αιώνα, αρχίζει 

να επικρατεί το παριανό μάρμαρο που κυρίως βοηθά στην καλύτερη απόδοση της λεπτομέρειας και στην 

επίτευξη μεγαλύτερης φυσιοκρατίας στην απόδοση.19 Τα παραδείγματα εξάλλου των ναξιακών κορών είναι 

σημαντικά λόγω του υλικού τους, μάρμαρο, και του μεγέθους τους στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη 

της μνημειώδους γλυπτικής

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά παρατηρούνται στο βασικό ναξιακό παράδειγμα της ΚΙ. η οποία στη 

βασική της απόδοση παρουσιάζεται ιδιαίτερα ραδινή και απόλυτα γεωμετρική (κυρίως στην κεφαλή και τον 

κορμό του σώματός της), όπως δηλώνεται εξτλλου και από τη πλάγια πλευρά της που δεν είναι αναπτυγμένη 

αλλά αβαθής Ταυτόχρονα, είναι μονολιθική στη δομή, με διακριτική τη δήλωση των λεπτομερειών. Διέπεται 

από κάθετους και οριζόντιους άξονες που της προδίδουν μια στατικότητα και ταυτόχρονα πλήρη 

αγαλματικότητα. Η άκαμπτη δομή της είναι όμως που κατά βάση τη χαρακτηρίζει στοιχείο που δηλώνει τα 

δαιδαλικάτης χαρακιηρισηκά Η τονισμένη επιμήκυνσή της μάλλον θα πρέπει να χαρακτηριστεί προοδευτικό 

στοιχείο της πρώιμης μνημειώδους γλυπτικής που απαντάται στους πρώιμους του 6“ αι. πΧ κούρους. Τα 

χέρια της αποδίδονται σφιγμένα σεγροθιές με οπέςγια την ένθεση μεταλλικών συμβόλων. Το πρόσωπό της αν 

και πολύ κατεστραμμένο, μπορεί να συγκριθεί με την ομάδα πλαστικών αρυβάλλων του Μουσείου του

17 Rolley 1994, 252.
1S Κοκκορού-Αλευρά 1992, 102-104.
19 Pedley 1976, 19.
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Λούβρου, που ενιάσσεταισιη πρώιμη μεσοδαιδαλική περίοδο.20 Τέλος, τα άκρα της πόδια που προβάλλουν 

από τον πέπλο της εξυπηρετούν σωστά την όλη τεκτονικότητα της σύνθεσης καθιστώντας σαφή τη φέραυσα 

λειτουργία της σύνθεσης Όλα αυτά τα στοιχεία. ιδιαίτερα προοδευτικά, αποκαλύπτουν το [ί^χοιχό πρόβλημα 

της χρονολόγησης της ΚΙ, που αν και αρχικά είχε θεωρηθεί πολύ πρώιμη περίπου στα 650 πΧ, πλέον μια 

τοποθέτησή της στα630πΧ είναι εξίσου πιθανή.

Παράλληλα το έργο μέσα από απλά χαρακτηριστικά αλλά και από ένα υπερφυσικό μέγεθος θέλει να 

αποδώσει μια τοπική θεότητα, ιδιότητα που τονίζεται ακόμα περισσότερο από τις οπές των γροθιών της Σε 

αυτές υπήρχαν επίθετα τα σύμβολά της ίσως το τόξο με τα βέλη ή ηνία λιονταριού που τη ταυτίζουν με τη θεά 

Άρτεμη. στον τύπο της Πότνιας όπως υποστήριζε ο GallettdeSanterre21. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κρατούσε 

δυο διαφορετικά αντικείμενα που ίσως ταυτίζονται και με άνθη ή κλαδιά. Σε αυτήν την περίπτωση μια 

αναπαράσταση Δηλίας θεότητας αποτελεί ίσως τη πιο σωστή αποκατάσταση.22 23 Παράλληλα το έργο, θέλει να 

τονίσει τη δύναμη τωνδηλιακών θεών, την ευημερία της Νικάνδρης και των αριστοκρατικών συγγενών της 

Νάξου.

Η ΚΙ επιβεβαιώνει τη δράση του ναξιακού εργαστηρίου πλαστικής ήδη στο τελευταίο τρίτο του 6™ 

αε πΧ Η υπερίσχυση τηςναξιακής δραστηριότητας τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη γλυπτική, δηλώνει 

μια καλλιτεχνική υπεροχή. Μια υπεροχή, που επιβεβαιώνεται μέσα από την ανάθεση των ναξιακών έργων σε 

διάφορα ιερά, όπως αυτό της Δήλου ή της Ακρόπολης των Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη 

περίπτωση, από το ναξιακό εργαστήριο, προέρχονται σίγουρα δυο αναθηματικές κόρος από την Ακρόπολη'· 2 

(Κ19-Μσυσείο Ακροπόλεως 677-euc44 και Κ20 Μουσείο Ακραπόλεως 619-εκ.41). Από την άλλη, στο ιερό 

της Δήλου, μπορούμε να μιλάμε για την επικράτηση του ναξιακού μονοπωλίου τόσο σε οικονομικό όσο και 

σε πολιτικό επίπεδο.

Καταλυτική για τη ζωή και ιστορία της Νάξου, ήταν η δράση του τυράννου Λύγδαμι, οπότε η Νάξος 

κυριαρχεί στις Κυκλάδες (Ηροδ., 5.28,31), κάτι που αναφέρεται και από το Διόδοτο όταν μιλά για τη 

θαλχκτσοκρατίατηςτελευταίοίς(Διόδοτος 7.11). Ο ΛύγδαμιςέγινετύραννοςτηςΝάξσυμετη βοήθεια του 

Πεισίστρατου. Ιστορικά, οι μόνες βέβαιες είναι οι εχθρικές σχέσεις που διατηρούσαν οι Νάξιοι με το νησί της 

Πάρου, ήδη από τον 8ο με 7ο αι. πΧ, ενώ παράλληλα, εχθρικές επαφές έχει τόσο με την Ερυθραία όσο και με 

τη Μίλητο, ίσως για διοικητικούς λόγους σχετικά με τον έλεγχο του κέντρου των Κυκλάδων, τη Δήλο. 

Ωστόσο, λόγω των ναξιακών έργων στο νησί, υπονοείται μια επικράτηση της Νάξου στη Δήλο ήδη από τον

20 Jenkins 1978, 69.
21 Galette de Santerre H., Delos primitive et archaique, 1958, 256.
22 Karakasi 2003, 70.
23 Payne & Mackworth 1997, 34-35.
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7ο οα. πΧ Παράλληλα, με τον ερχομό too Λύγδαμι και τις συμμαχικέ; σχέσεις που συνάπτει με τον 

Πεισίστρατο των Αθηνών. Ατονη ναξιακή επιρροή παρατηρείται και στην Αθήνα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ναξιακού εργαστηρίου πλαστικής αποτελούν η απόδοση της 

γεωμετρικής δομής σι λεπτές αναλογίες ο προσδιορισμός των μορφών και η σταδιακή τάση αποτύπωσης των 

κολοσσικών διαστάσεων^4 (στοιχεία δηλαδή που παρατηρήσαμε και στο παράδειγμα της Νικάνδρης). Η 

ναξιακή σχολή όμως δρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι τα μέσα του 6ου on. πΧ, οπότε 

αρχίζουν να επικρατούν πιο ρεαλιστικές αποδόσεις στα γλυπτά έργα κάτι που έχει ως άμεσο επακόλουθο, την 

αντικατάσταση της Νάξου από την Πάρο σε συνδυασμό με την αύξηση της δημοσιότητας του παριανσύ 

μαρμάρου. Οι Νάξιοι καλλιτέχνες στα 550 πΧ, δεν ενδιαφέρονται τόσο για τη σωστή απόδοση των 

ανατομικών λεπτομερειών, οπότε έτσι εξηγούνται οι ανεξάρτητες μεταξύ τους μορφές που φαίνεται να μη 

συνδέονται άμεσα Παράλληλα, οι διαστάσεις των σωμάτων’ περιορίζονται στην ανθρώπινη κλίμακα Η 

γεωμετρική απόδοση αντισταθμίζεται με το σταδιακό ενδιαφέρον για τις εγχαράξεις ενώ η επιφάνεια διέπεται 

πλέον από απαλότητα και οι μορφές απλώνονται στο χώρο περισσότερο. Προτιμάται η καθαρότητα και η 

λιτότητα Βασικό βέβαια στοιχείο ταύτισης αποτελεί πάντα η ποιότητα και το είδος του μαρμάρου που όσο 

πιο χοντρόκοκκο (ναξιακό) είναι, τόσο περισσότερο εμποδίζει την απόδοση λείων και με λεπτομέρειες 

επιφανειών.

Πάντα όμως η καλλιτεχνική προσέγγιση είναι άκαμπτη και μη ρεαλαστική, ενώ το ιδανικό για ένα 

Νάξιο καλλιτέχνη είναι να δημιουργεί μορφές από αντιθετικούς γεωμετρικούς όγκους σχηματοποιημένες 

μάζες και ευθείς πλατιές επιφάνειες24 25 26 27 28 29 30 Οι γεωμετρικές αποδόσεις χαρακτηριστικά παρατηρούνται στην Κ19 

(Μουσείο Ακροπόλεοος 677 εικ.40) και στη Σφίγγα των Δελφών, βασικά ναξιακά έργα. Περαιτέρω γνώρισμα 

που συσχετίζει τα δυο έργα αποτελεί η απόδοση των ματιών', τα οποία τονίζονται με λεπτές χαράξεις 

διπλασιάζοντας το περίγραμμα του πάνω βλεφάρου.'7 Ωστόσο, η απόδοση της Κ19, σε ένα συγκεκριμένο 

εργαστήριο, αποτελεί ζήτημα διαφωνίας μεταξύ των διάφορων μελετητών'. Ο Furtvvangler2 8 θεωρεί ότι είναι 

ίσως σαμιακή οπότε λόγω της έντονης ομοιότητας με τη σφίγγα, στο σαμιακό εργαστήριο αποδίδεται και η 

τελευταία. Από την άλλη, ο Langiotr9 αν και αρχικά είχε συμφωνήσει μετον Bucshor° γιατο τη σαμιακή της

24 Pedley 1976, 27-28.
25 Stewart 1993,108.
26 Pedley 1976, 33.
27 Ridgway 1993, 143.
28 Fiirtwangler A., Berliner Philol. Woch., 1984, 1274-5.
29 Langlotz,1939, 64-5.
30 Buschor E., AltsamischeStandbilder I-V, Berlin, 1934-35, 115-6.
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καταγωγή, τελικά υποστηρίζει ότι δεν ανήκει ούτε στη σαμιακή τεχνοτροπία ούτε στη ναξιακή, ενώ 

ταυτόχρονα παρατηρεί διαφορές ανάμεσα στα δυο έργαζ 1

Στην Κ19, ανάγλυφες αποδίδονται οι πτυχώσεις του διαγώνιου ιματίσυ, το οποίο καλύπτει σε αυτό το 

πρώιμο στάδιο κοατα δυο στήθη, στοιχείο που στις μεταγενέστερες περιπτώσεις των κορών της Ακ^^ δε

θα παρατηρήσουμε. Στην κλειστή παλάμη της κρατά, ως προσφορά ένα μήλο που περισσότερο συνδέεται με 

τη σαμιακή παράδοση.32

Ωστόσο, δείγματα κορών από το ίδιο το νησί της Νάξου, δεν έχουμε παρά μόνο ένα τμήμα των 

σκελών,31 32 33 τομήκοςτωνοποίωνυποδηλώνειέναυπερφυσικΌύμεγέθουςάγαλμα,αφιερωμένοστηνΕιλείθυια.

Μια ναξιακή αίσθηση, όπως αυτή ενισχύεται από τις απότομες μεταβάσεις ενός σφιχτού 

περιγράμματος, την αποτύπωση πλαστικών όγκων που δημιουργούν οι επίπεδες και παράλληλες μεταξύ τους 

επιφάνειες καθώς και από τον τρόπο συνάντησης των επιφανειών στις γωνίες εφαρμόζονται και στην Κ37 

(Μουσείο Ακραπόλεως 611 εοο53).34 35 36 Η τελευταία, και εξρατίας της ποιότητας του μαρμάρου που έχει, 

αναδεικνύει άλλο ένα στοιχείο του ναξιακού εργαστηρίου πλαστικής οπότε σίγουρα δε μπορεί να αποδοθεί 

στο αττικό. Ωστόσο, η απόδοσή της σε αυτό δε μπορεί να θεωρηθεί σίγουρη, αφού αν εξμτάσει κανείς τον 

τρόπο απόδοσης της ενδυμασίας της τότε γίνεται αντιληπτή η μεγάλη ομοιότητα που έχει η μορφή με το 

σαμιακό ένδυμα. Τόσο η ακαμψία του χιτώνα όσο και η τοξωτή βράχυνση του ιματίσυ. στην εμπρόσθια και 

στην οπίσθια όψη του έργου, μας φέρνουν στο νσυ τα αντίστοιχα σαμιακά δεδομένα. Και στον τομέα όμως 

των πτυχώσεων μπορούμε να εντοπίσοι ιμε αντίστοιχοι*: παραλληλισμούς ’

Τοναξιακό εργαστήριο υποχωρεί στα 540 πΧ, εξαιτίας της δράσης του τύραννου Άύγδαμι, ο οποίος 

κυρίως ενδιαφέρθηκε για την ανέγερση των ναξιακών ναών, οπότε ο τομέας της πλαστικής έμεινε πίσω, 

δίνοντας έτσι το προβάδισμα σε άλλα νησιά3

ΣΑΜΟΣ

Με το νησί της Σάμου στο προσκήνιο, νέες πληροφορίες αναδύονται για τον εξεταζόμενο τύπο. 

Παραδείγματα κορών έχουμε ήδη από τον 7° οα. πΧ Οι πληροφορίες μας όμως βασίζονται μόνο σε κάποια 

θραύσματα, από τα οποία ευλόγως δε μπορούμε να συνάγουμε πολλά και σαφή συμπεράσματα. Στα τέλη του 

7ου αι πΧ, η Σάμος αρχίζει να χρησιμοποιεί το τοπικό της μάρμαρο, ξεφεύγοντας από τη χρήση του

31 Pedley 1978,28.
32 Ridway 1993, 143.
33 Μουσείο Νάξου, αρ.2. Karakasi 2003, πίν. 74.
34 Brouskari 1974, 48-49.
35 Rolley 1994, 181.
36 Stewart 1993, 119.
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ναξιακού. Ωστόσο, μέχρι το πρώτο μισό του 6” αι πΧ επικρατεί μια γενικότερη ρευστότητα και επιρροή 

ανάμεσα στα εργαστήρια, όπως τη βλέπουμε π,χ. από τις επιρροές από τη Νάξο και την Πάρο, κυρίως όσον 

αφορά στη βασική διαμόρφωση του τύπου της κόρης. Όσον αφορά την επιρροή από τη Νάξο, αυτή κυρίως 

εντοπίζεται στην ευρεία χρήση του τοπικού μαρμάρου, που θα αντικατασταθεί ήδη στον ύστερο 7° αι πΧ, 

από το χαρακτηριστικό γκριζωπό σαμιακό, οπότε καιγενικότερα η σαμιακή τέχνη αρχίζεινα λαμβάνει τα δικά
•7*7

της χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας τις επιμέρους τεχνοτροπικές επιρροές. Σαφώς όμως, τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά στη δομή, την εικονογραφία και τη διαχείριση της επιφάνειας δίνουν το σήμα κατατεθέν της 

καθεμίας γεωγραφικήςπεριοχής ξεχωριστά.* 38

Ιστορικά, η Σάμος στη διάρκεια του 7ου αε πΧ, βρισκότανυπό την τυραννία του μονάρχη Δημοτέλη 

που στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από την ολιγαρχία των γεωμόρων. Η ανάδειξη του πλούτου του νησιού, 

έρχεται μέσα από το Ηραίο, όπου η αποκάλυψη, χάλκινων ή από τερρακόττα ευρημάτων και η κεραμική, 

επιβεβαιώνει την εμπορική του δράση ήδη από τον 8° at πΧ Μια τέτοια δραστηριοποίηση θα μπορούσε να 

αποδοθεί στις αριστοκρατικές οικογένειες που κέρδιζρτν δύναμη και κοινωνική επιρροή, μέσα από το θαλάσσιο 

εμπόριο. Η έντονη αυτή δραστηριότητα μπορεί να επιβεβαιωθεί και μέσα από την ανάθεση των τριών 

κολοσσικών κορών στο ιερό.39

Μέχρι το δεύτερο τέταρτο του 6ου αιπΧ, η Σάμος δεν έχανα μας αναδείξρ. πολλά παραδείγματα 

κορών. Δίνεται η εντύπωση ότι η παραγωγή σταματά και ακολουθεί ένα κενό διάστημα(630-575πΧ), που 

μπορεί ίσως να εξηγηθεί από τη δυσμενή οικονομική κατάσταση του νησιού.40 Το κενό αυτό, από τους 

διάφορους μελετητές έχει ερμηνευθεί διαφορετικά. Έτσι, ο Buschor41 θεωρεί ότι οφείλεται σε κλοπές από 

Ρωμαίους των έργων αυτών, όταν η Fneyer42 υποθέτει μια αντικατάσταση των γλυπτών από χάλκινα έργα, 

ενώ άλλοι βλέπουν έναν περιορισμό της παραγωγής μέσα από παραδείγματα από τερρακόττα

Στο δεύτερο τέταρτο του 6™ αι πΧ όμως και εξής αναδεικνύεται μια αύξηση στην τοπική 

παραγωγή, που θα γεννήσει την ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου σαμιακού εργαστηρίου. Στο διάστημα 

αυτό, η αύξηση των αναθηματικών έργων και αντίστοιχα των ιωνικών1 κορών, αποτελεί λογικό επακόλουθο 

εφόσον τότε οι Ροίκος και Θεόδωρος επανασχεδιάζουν το Ηραίο της Σάμου, που θα επιφέρει πολλές 

αρχιτεκτονικές αλλαγές και θα δημισυργηθσύν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάθεση περισσότερων

31 Stewart 1990, 116.
38 Pedley 1976, 59.
39 Karakasi 2003,31.
40 ό.π., 46.
41 Buschor Ε., Altshamiche Standbilder I-V, Berlinl934-5, 37.
42 Freyer-Schauenburg B., Samos XI, Bildwerke der archaischen Zeit und des Strengen Stils, Bonn 1974,4. 
βλ. και Fuchs W. & Floren J., Hanbuch der Archaologie. Die griechische Plastik I. Die geometrische und 
archaische Plastik, ( Miinchen 1987) 361.
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έργων. Η ίδρυση του Ηραίου συνδέεται συνήθους με μια ανώτερη συγκεντρωτική δύναμη, που ταυτίζεται με 

τη δράση κάποιου τυράννου κατά κύριο λόγο του Συλόσσνος αν κοα μια τέτοια συγκεντρωτική εξουσία δεν 

είναι απαραίτητο να προέρχεται από καθαρά τυραννικά πολιτεύματα Το αξιοσημείωτο φαινόμενο είναι ότι 

στην επόμενη περίοδο αηιής επί τυράννου Πολυκράτη, ακριβώς μετά την περίοδο τυραννίας του Συλόσσνος., 

στα 538-522 πΧ, αν και θα περίμενε κανείς τη παρουσία πολλών και μνημειωδών αναθημάτοον, αυτά 

αρχίζουν να μειώνονται4' Η παύση του σαμιακού εργαστηρίου, επέρχεται με την έναρξη των περσικών 

πολέμων. Έχουμε λοιπόν την καθιέρωση του σαμιακού τύπου της κόρης που συνήθως φέρει τρία ενδύματα, 

όπου και δίνεται μεγάλη έμφαση στον τρόπο διακόσμησής τους και καθιερώνεται το μοτίβο της 

κωδωνόσχημης «φούστας» που έχει ερμηνευθεί ως απομίμηση κορμού δέντρου. Το σχήμα αυτό επικρατεί 

κυρίωςγύρω στα 550 πΧ, οπότε από εκεί καιύστερα αντικαθίσταται από μια πιο ορθογώνια μορφή.43 44

Πολλά έργα σαμιακά, προέρχονται από το Ηραίο και σίγουρα αποτελούν δημιουργίες Σαμίων 

γλυπτών, στοιχείο που ενισχύεται ακόμα περισσότερο με τη χρήση του χαρακτηριστικού ντόπιου γκρίζου 

μαρμάρου. Από την άλλη, δε μπορούμενα αγνοήσουμετις επιρροές που γεννήθηκαν από την Πάρο, ή και από 

άλλες περιοχές (αφού η Σάμος ήταν ενεργητική στο κυνήγι του εμπορίου) όπως την Αίγυπτο και την 

Κυρήνη.45

Οι τοπικές διαφοροποιήσεις φυσικά, είναι εύλογες Στις σαμιακές κόρες αποδίδονται έντονοι και 

πλαστικοί όγκοι. Τα ενδύματα, δηλώνουν την πλαστικότητά τους με τις λεπτές αβαθείς πτυχώσεις Επίσης 

δέουσας σημασίας είναι και η διακόσμησή τους Ο χπώνας και το ιμάτιο ασκούν μια διακοσμητική φόρτιση με 

την πτυχολογία τους πάνω στο σώμα, με τις πτυχές του ιματίου να είναι πιο πλατιές από τις αντίστοιχες του 

χιτώνα. Η όλη δομή του σώματος ελαφραίνει λίγο με τις λείες απτύχωτες επιφάνειες του επιβλήματος

Βασικές καινοτομίες του σαμιακού εργαστηρίου αποτελούν, η προβολή αριστερού ποδιού, η πυκνή 

πτύχωση του χιτώνα, η παρουσίατου λοξού ιωνικού ιματίου καιτου επιβλήματος που λεαουργείωςκαλύπτρα 

και συνήθως πέφτει στην πλάτη μάλλον καλύπτοντας και την κεφαλή. Τα χέρια και οι ώμοι των σαμιακών 

κορών, τοποθετούνται κοντά στο σώμα Όταν φέρουν και προσφορά, συνήθως την κρατούν με το αριστερό 

χέρι που έρχεται στο στήθος με ανοιχτή την παλάμη. Γενικά πρόκειται για πολύ υψηλής ποιότητας θηλυκές 

γεμάτες αλλά όχι παχουλές μορφές που επιτρέπουν ένα παιχνίδι φωτοσκιασμού. παρά την αβαθή επεξεργασία 

στοσκάλισμα

Πληροφορίες για τα τεχνστραπικά χαρακτηριστικά της κεφαλής της σαμιακής κόρης είναι δύσκολο 

να συγκεντρώσουμε, όπως εξμλλου συμβαίνει γενικότερα στην περίπτωση των κυκλαδικών κορών, αφού τα

43Karakasi 2003,14.
44 Ridgway 1993, 144.
45 Pedley 1976, 53.
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περισσότερα παραδείγματα είναι κατά βάση ακέφαλα. Ωστόσο, αντιπροσωπευτική της σαμιακής 

τεχνοτροπίας είναιη κεφαλή Κ57 (Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμσυ-εικ. 13), η οποία εποιλέον 

μας παρέχει σαφή χρονολογικά στοιχεία Δε μπορεί δηλαδή να τοποθετηθεί μετά το 540 πΧ, εξραχίας της 

χρήσηςτης ως αρχιτεκτονικού μέλους στο μεγάλο βωμό τσο Ηραίου.46 Έτσι, μέσα από το παράδειγμα αιπό, 

γίνεται αντιληπτό ότι οι Σάμιοι γλύπτες ενδιαφέρσνται για μια απόδοση απαλή των ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών, μέσω συγκεκριμένων και αρκετά λεπτομερών ευθύγραμμων σχεδίων, με έντονα, γεμάτα, 

στρογγυλά και σαρκώδη τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Σημαντικό παράδειγμα σαμιακής κόρης του εξελιγμένου τύπου του 6ου αι πΧ που γνωρίζουμε με 

σχετική πληρότητα, αποτελεί η πρώιμη χρονολογικά, κόρη οτο Μουσείο του Λούβρου (Κ16-Μα 686 εικ.7), 

το πρώτο ιωνικό παράδειγμα μετά τη Νικάνδρη.47 που ταυτόχρονα μας δίνει τις πρώτε; ενδείξεις κίνησης 

μέσα από την αμυδρή ανάσυρση του χιτώνα στη δεξιά πλευρά της Η ίδια κίνηση, παρατηρείται και στην κόρη 

από το Βαθύ, περίπου ίδιας χρονολογίας (εικ.7α-β) στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι σαμιακές κόρες 

αρχζοον να γνωρίζουν την κίνηση ήδη από τα 570-560 πΧ

Η κόρη στο Λούβρο αποτελεί την πρώτη γνωστή κόρη του «γλύπτη του Χηραμύη». Φορά τρία 

ενδύματα: ζωσμένο χιτώνα, λοξό ιωνικό ιμάτιο και από πάνω επίβλημα Απλοί και γεμάτοι όγκοι, κυλινδρικοί 

ή σφαιρικοί, χαρακτηρίζουν τη μορφή. Η διαφορετική ύφανση των ενδυμάτωνγίνεται αντιληπτή μέσα από τη 

διαφορετική επεξεργασία του μαρμάρου. όπωςυποστηρίζειοΡεάΙεγ.48 Από την άλλη ο Stewart, παρατηρεί τη 

διαφοροποίηση των χρωμάτων, όπως αυτά διαπκπώνσνται βάσει κάποιων υποτυπωδών ιχνών.49

Σε μια γενικότερη εξέτασή της εμφανής είναι ο πειραματισμός του γλύπτη μέσα από την τόλμη που 

θέλει να προσδώσει στο έργο.50 Επίσης σε αυτές τις πρώιμες κόρες παρατηρείται η κισνωτή και έντονα 

κυλινδρική σχηματοποίηση του σώματος με τη «φούστα» να παραμένει άκαμπτη καλύπτοντας το κάτω 

τμήμα των σκελών με κάθετες πτυχώσεις Εί παρουσία του επιβλήματοςπου κάλυπτε και την κεφαλή, αν και 

αρχικά είχε θεωρηθεί επαρκές στοιχείο για την ταύτισή της με τη θεά 'Ηρα πλέον έχει αρχίσει να 

αμφισβητείται51

Συγκριτικά με αυτήν την κόρη θα πρέπει να συνεξετάσουμε και άλλη μια η οποία σήμερα βρίσκεται 

στο μουσείο Βαθύ της Σάμου (εικ.7α-β). Και οι δυο κόρες φέρουν στην παρυφή του επιβλήματος 

πανομοιότυπε; κατακόρυφες χαραγμένο; επιγραφές Παράλληλα έχουμε και μια τρίτη όμοια με τις δυο

46 Karakasi 2003, 13.
47 Karo 1970, 202.
48 ό.π. 53.
49 Stewart 1990, 116.
50 Robertson 1981,24.
51 Freyer-Schauenburg B., Samos XI, Bildwerke der archaischen Zeit und des Strengen Stils, Bonn 1974,
10.



55

προηγούμενες κόρη, την Κ68 (Staadiche Museen, Antikensammlung 1750-εικ.8), η οποία ουσιαστικά μας 

δηλώνει με την αναθηματική επιγραφή της την παρουσία ενός συγκεκριμένου τύπου κόρης που φιλοτέχνησεο 

άγνωστος με το όνομα του, γλύπτης του Χηραμύη. Οι επιγραφές στις παρυφές των επιβλημάτων, που 

στερεώνονται εμπρός στη ζώνη του χμώνα, επιβεβαιώνουν την ανάθεση τους από τον ίδιο αναθέτη τον 

πλούσιο Σάμιο Χηραμύη. Θα πρέπει \« τις φανταστούμε να στέκουν στην ίδια αναθηματική βάση και να 

αποτελούν τμήμα ενός μεγαλύτερου συντάγματος που ανατέθηκε περίπου το 570 π,Χ. Σώζεται επίσης και το 

αριστερό σκέλος από έναν κούρο, που φέρει χαραγμένη επιγραφή με το όνομα του Βίου αναθέτη (την 

άποψη αυτή στηρίζει και ο Η, Kyrieleis). Στα ρωμαϊκά μάλιστα χρόνια, δυο από τις κόρες ξαναστήθηκαν σε 

νέα βάση με δύο κυκλικούς τόρμους ένθεσης των πλίνθων σω μνημείο που είχε ως τότε διαλυθεί

Γενικά οι κόρες του γλύπτη Χηραμύη, παρουσιάζουν την ίδια κιονωτή και άκαμπτη δομή, με το 

αυστηρά αποδοσμένο στερεομετρικό κωδωνόσχημο και κυλινδρικό κάτω τμήμα του σώματος. Μες στη 

γενικότερη όμως αυστηρότητά τους η εναλλαγή των τριών διαφορετικών ενδυμάτων, τους προσδίδει μια 

γενικότερη ζμιντάνια Φορούν τα στερεότυπα σαμιακά ενδύματα, ζωσμένο χμώνα, το ιωνικό λοξό ιμάτιο και 

από πάνω το επίβλημα, ορατό κυρίως στην πλάτη.

Η προσφορά του λαγού μάλιστα όπως τη συναντάμε στην Κ68. στο δεξί χέρι που έρχεται στο στήθος 

με την παλάμη ανοικτή, οδήγησε τον Buschor5 3 να θεωρήσει ότι η κόρη αυτή ταυτίζεται με Αφροδίτη, άποψη 

όμως που δεν ευσταθεί αφού είναι εύλογο να υποστηρίξουμε όα οι κόρες ακόμα κι αυτές του υπερφυσικού 

μεγέθους δεν αναπαριστούν θεότητες όπως και η Frcyer-Sdiauenburg."4 Μια εξάλλου ταύτιση με Ήρα δυο 

γυναικείων υπερφυσικού μεγέθους αγαλμάτων που \α στέκουν το ένα δίπλα στο άλλο, δε φαντάζει και τόσο 

πειστική, σε συνδυασμό εξάλλου με την αποκάλυψη και της τρίτης κόρης και του κούρου από το ίδιο 

πιθανότατα οικογενειακό ανάθημα. Η Freyer μάλιστα συνεχίζοντας τη θεωρία της τις ταυτίζει με εικόνες μιας 

«παιδός καλής», τυπικής δηλαδή αγαπητής κοπέλας3 5

Με βάση λοιπόν, όλα τα παραπάνω, οδηγούμαστε περισσότερο στην ανασύνθεση ενός 

οικογενειακού αναθηματικοί) συντάγματος στον ίδιο επιβεβαιωμένο τύπο που έχουμε εξάλλου από το 

μεταγενέστερο οικογενειακό σύνταγμα του γλύπτη Γενέλεω στο Ηραίο. Πάνω σε αυτήν την σκέψη ιδιαίτερα 

βοηθητική, είναι η αποκάλυψη της βάσης με δυο τόρμουςγια ένθεση κυκλικών πλίνθων, μια από τις οποίες θα 

μπορούσε να αποτελεί εκείνη της Κ16 (εικ.7) (παλαιάτερα συμβατικά ονομαζόταν «Ήρα του Χηραμύη»). Με 

μια τέτοια λογική, ένα γενικότερο συμπέρασμα που μπορεί να προκόψει για το σύνολο των σαμιακών κορών, 52 53 54 55

52 Hamiaux 1992,51.
53 Buschor AltsamischeStandbilder, Berlin 1934, 83
54, Freyer-Schauenburg B., Samos XI, Bildwerke der archaischen Zeit und des Strengen Stils, Bonn 1974,
8.
55 ό.π., 9.
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είναι ότχ αυτές δε μπορούννα αποδίδουν κάποια συγκεκριμένη θεότητα και ειδικότερα τηνΉρα Αντιθετική σε 

αυτή τη θεωρία είναι η παρακινδυνευμένη μάλλον άποψη της Καρακάση, που θεωρεί ότι οι δυο αυτές κόρες 

δεν είναι ακριβός πανομοιότυπες76 Ο Kyrieleis από την άλλη τις ταυτίζει με τα παιδιά του αναθέτη, οπότε η 

Κ68 μάλλον αποτελεί τη μικρότερη από τις τρεις κόρες. Μήπως τελικά αποτελούν εξιδανικευμένες 

απεικονίσεις αριστοκρατικών γυναικών της Σ

Εν συνεχεία και ίσως αναφορικά προς το προηγούμενο σύνταγμα, εξετάζουμε εκείνο του γλύπτη 

Γενελέω, όπας μας πληροφορεί η σοιζόμενη υπογραφή του, προς τιμήν της θεάς Ήρας. Συνολικά σε αυτό θα 

πρέπεινα φανταστούμε 6 μορφές από τις οποίες μας σόιζονται οι δυο κόρες μια καθιστή μορφή και άλλη μια 

ανδρική ανακεκλιμένη. Η ταύτιση όλων των μορφών είναι εύκολη χάρη στις σκιζόμενες επιγραφές που τις 

συνοδεύουν. Αριστερά η σύνθεση ανοίγει με την ένθρονη Φίλεια, τη σύζυγο και μητέρα, και κλείνα στα 

δεξιά με τον ανακεκλιμένο πάνω σε ασκί κρασιού σύζυγο και πατέρα τον πλούσιο αναθέτη. που φορά 

χιτώνα και ιμάτιο ενώ κρατά ρυτό πόσεως Στην παρυφή του ιματίου της Φίλειας μας σώζεται επιγραφή που 

επιβεβαιώνει τη δημιουργία όλων των αγαλμάτων' από τον Γενέλεω. Ανάμεσα στην τελευταία και τον 

ανακεκλιμένο σύζυγο, διατάσσονται από τα αριστερά προς τα δεξιά, ο νεότερος γιος τους στο τύπο της 

ντυμένης ανδρικής μορφής (δεν υπάρχει η έννοια ντυμένος κούρος!) με αυλό, σωζόμενος μόνο κατά τον 

ανώτερο κορμό και οι τρεις θυγατέρες τους η Φιλίππη (Σάμος), η Ορνίθη (Βερολίνο) και μία ακόμη 

(Σάμος), με μια αποσπασματική επιγραφή που δίνει την κατάληξη «...όχη». Η αποκατάστασή της θα 

μπορούσε να δώσει το όνομα [Περήόχη. ίσως ιέρειας της'Ηρας οπότε πιθανό είναι να αναφερόμαστε σε μια 

επίσημη παρουσίασή της στα Ηραία (γιορτή γάμου αφιερωμένη στην'Ηρα που πιο συγκεκριμένα ονομάζεται 

Τοναία). Η συμπληρούμενη επιγραφή : «[Αγελ]άρχης ειμί [ο]καν εθηκε τηι Ηρηι, Φιλεα, Ορνίθη, Φιλίππη. 

ημάς εποησε ο Γενελεως», μας αποδεκνύειτην ταύτιση του αναθέτη με τον πατέρα της οικογένειας ο οποίος 

προφανώς εφόσον μπορούσε \α αφιερώσει ένα τόσο σημαντικό έργο στην'Ηρα, θα πρέπει να ανήκε σε 

ανώτερη κοινωνικάτάξη, και ίσωςνα συνδεόταν με κάποια λατρευτική πρακτική* 57 58 59.

Γενικά για το σύνταγμα του Γενέλεω πρέπει να σημειώσουμε, ότι ο τρόπος απόδοσης της κόμης 

είναι αρκετά στυλιζαρισμένος με πλούσιους πλοκάμους στοιχείο που δείχνει τα πρώτα βήματα φυσικής 

κίνησης αυτών' των μορφών, όπως αυτός μπορεί να επιβεβαιωθεί και μέσα από τη μελέτη της σκάσης (με την' 

προβολή τχπι σκέλους για τη δήλωση της κίνησης) ή τον τρόπο ένδυσης7 ν Φαίνειαι μάλιστα ότι ο καλλιτέχνης

5" Karakasi 2003, 26.
57 ό.π., 28.
58 Kyrieleis 1995,31.
59 Karakasi 2003, 27.
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αυτός ακολουθεί και μιλησιακά πρότυπα κρίνοντας από την ocvotcyopcyrj του χιτώνα, όπω; αυτήν cyuvtxvrotjJE σε 

ανάγλυφο από τη Μίλητο, περίπου του 580-570 πΧ60

Τα παραπάνω παραδείγματα σαμιακών κορών αποτελούν τα πιο βασικά που έχουμε στη διάθεσή 

μας και από τα οποία λαμβάνουμε πληροφορίες για την εξέλιξη του ενδύματος της στάσης και της 

χειρονομίας των γυναικείων αυτών σαμιακών έργων. Βέβαια στο σύνολο αυτό, μπορούν να προστεθούν και 

άλλα έργα τα οποία όμως σώζονται αποσπασματικά και έτσι δεν έχουμε την αποκάλυψη περαιτέρω 

χρονολογικών ή τεχνοτροπικών στοιχείων.

Ο μεγάλος αριθμός αναθέσεων κορών στο Ηραίο, προϋποθέτει μια ανώτερη αρχή για να στηρίζει 

την πρακτική αυτή, η οποία συνήθως ταυτίζεται με την τυραννία του Συλόσσνος αν και θα μπορούσε ακόμα 

και ένα ολιγαρχικό αριστοκρατικό πολίτευμα να ακολουθήσει το ίδιο έθιμο.61

ΠΑΡΟΣ

Το εργαστήριο της Πάρου θα ακολουθήσει την ακτινοβολία του ναξιακού εργαστηρίου και θα γίνει 

ένα από τα πιο δημοφιλή εργαστήρια γλυπτικής

Η πρώιμη καλλιτεχνική παραγωγή της Πάρου αρχίζει να αναπτύσσεται από τις αρχές του ό™ αι π,Χ., 

οπότε έχουμε και την παραγωγή τη; αρχικής σειράς κορών. Ωστόσο μια σαφής χρονολόγηση έναρξης του 

παριανού εργαστηρίου, δεν είναι εφικτή. Η δημιουργία όμως των κορών με τους λείου; χαώνες όπως 

υποστηρίζει η Ridgwa>; πρέπει να αποτελούν'τα πιο πρώιμα δείγματα παριανής γλυπτικής

Βέβαια το νησί, αναπτύσσει το δικό του στίγμα κυρίως από το 570 π,Χ.. ενώ από το 550 π,Χ. και 

εξής, τα παριανά έργα αρχίζουν να επικρατούν με τη παράλληλη αύξηση της ζήτησης του παριανού 

μαρμάρου, που πλέον θέτει σε δεύτερη μοίρα το αντίστοιχο ναξιακό.62 63 Έτσι, η ζήτηση γλυπτών έργων 

αυξάνεται κατακόρυφα. στοιχείο που προωθεί την ίδρυση τοπική; σχολής στο νησί, σε μια περίοδο όπου δεν 

υπάρχει ακόμα κίνητρο προσέλκυσης ξένων σχολών και γλυπτών. Εύλογο είναι λοιπόν, τα περισσότερα 

παριανά έργα στο νησί να προέρχονται από τοπικού; καλλιτέχνες Η ανύπαρκτη ακόμα φήμη του νησιού δε 

θα μπορούσε να ανταποκριθεί στη διάθεση περισσότερων εξόδων για την υλοποίηση κάποιου αναθήματος 

από ξένο καλλιτέχνη.6'1

Η μεγάλη δράση του παριανού εργαστηρίου έχει ω; αποτέλεσμα την ακτινοβολία του νησιού σε ένα 

ευρύ βεληνεκές που φτάνει ακόμα και μέχρι την Αττική ή κοίτην Κυρήνη, ενώ παράλληλα κυριαρχεί και στο

60 Karakasi 2003, 19.
61 ό.π., 33.
62 Κοντολέων 1970, 58.
63 Pedley 1976, 39.
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νησί της Αμοργού64. Το τέλος της δράσης του παριανού εργαστηρίου έρχεται με την έναρξη της γεναοότερης 

τάσης διάδοσης του τύπου της κόρης και του κούρου, οπότε σε αυτή την καθολική ενοποίηση των 

χαρακτηριστικώντων δυο τύπων θα ενταχθεί καιη Πάρος6'7

Η Πάρος μη όντας σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο, επιθυμούσε τον έλεγχο του κέντρου των 

Κυκλάδων, τη Δήλο. Με αυτές τις βλέψεις όμως τα συμφέροντα της έρχονται σε αντίθεση με εκείνα της 

Νάξου, οπότε σι συγκρούσεις ανάμεσα στα δυο νησιά είναι αναπόφευκτες Σε αυτήν την αντιπαράθεση, 

εξρατίας της έλλειψης στοιχείων για τη παριανή δραστηριότητα και λόγω της απουσίας σχέσεων με τη Δήλο, 

νικητής πρέπει να ήταν η Νάξος Παράλληλα, δεν διαθέτουμε αδιάβλητα στοιχεία, όπως συνοδευτικές 

επιγραφές ή υπογραφές καλλιτεχνών, που να επιβεβαιώνουν τη παρουσία παριανών έργων στη Δήλο, πέρα 

από κάποια παραδείγματα κούρων και μιας σφίγγας

Από την άλλη, η χρήση του παριανού μαρμάρου δεν αποτελεί ισχυρό στοιχείο για την ανάπτυξη της 

γλυπτικής δραστηριότητας στην Πάρο, στον 7ο αι πΧ, ή στο πρώιμο 6ο, αφού τα πρώιμα επιβεβαιωμένα 

παριανά έργα χρονολογούνται στα μέσα του 6ου αι. πΧ.66 Με την τελευταία χρονολόγηση, σημειώνεται η 

παρακμή της ναξιακής σχολής και η κατάκτηση του μονοπωλίου από τη Πάρο σε άλλες περιοχές όπως της 

Αθήνας με την αντιπροσωπευτική δράση του Αριστίωνα του Πάριου, δημιουργού της Φρασίκλειας (Κ7-εικ. 

32). Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε, ότι το νησί της Πάρου, πριν από τον 6ο ατπΧ^ δεν αναγναιρίξεται 

ως αυτόνομη καλλιτεχνική μονάδα67 68 69 Ωστόσο, η παρουσία του παριανού μαρμάρου είναι καθοριστική και η 

σπουδαία ποιότητά του είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη δημοσιότητά του ανάμεσα στους αρχαϊκούς και 

μετέπειτα γλύπτες.6 °

Η Πάρος, διατηρεί επαφές με πολλές περίοικοι εργαστήρια με διαφορετικές τεχνοτροπίες εύλογη 

συνέπεια των μετακινήσεων των Πάριων καλλιτεχνών που δρουν εκτός του τόπου καταγωγής τους για να 

προοοθήσουν τα έργα τους6 6' Ετσι, το νησί διατηρεί επικοινωνία με την ανατολική 1 ωνία και τη Μίλητο, αν και 

έρχεται σε αντίθεση με τους τυράννους της τελευταίας Ισταίο και Αρισταγόρα, κύριος σκοπός των οποίων 

είναιη κατάληψη της Νάξου κοιτών ευρύτερων Κυκλάδων.70

Αν κάποιος θα ήθελε να συγκεντρώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της παριανής σχολής δε θα 

μπορούσε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις παριανάς κόρες που θα εξετάσουμε. Τα στοιχεία που έχουμε για

64 Rolley 1994, 270.
65 Pedley 1976, 45.
66 ό.π., 38.
6 Ζαφειρόπουλος 1986, 100.
68 Karakasi 2003, 84.
69 Κοντολέων 1970, 58.
70 Κώστογλου-Δεσπίνη 1979, 200.
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onrts; earn λιγοστά και κυρίως χρονολογούνται στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο. Για τις πρωιμότερες κόρες τα 

στοιχεία μειώνονται ακόμη περισσότερο.71 72 73

Σαφέστερες ενδείξεις παίρνουμε από την ομάδα των κούρων όπου αποτυπώνεται η 

αντιπροσωπευτική παριανή δομή, με τους ορθογώνιους ώμους να κλίνουν προς τα πίσω, με τις φαρδιές και 

γεροδεμένες αναλογίες την έντονη σε μυολογία αλλά ταυτόχρονα απαλή επιφάνεια και τις γεμάτες 

στρογγυλές μορφές Τα κατεξοχήν αυτά ανδρικά χαρακτηριστικά, υιοθετούνται και από τις παριανές κόρος οι 

οποίες έτσι αποκτούν μια περισσότερο σκληρή, μη θηλυπρεπή απόδοση. Παριανής τεχνοτροπίας επίσης 

θεωρείται και το στρογγυλεμένο πηγούνι οι εύσαρκες επιφάνειες τα σαρκώδη χείλη, η κοντή πλατιά μύτη, το 

σφαιρικό κρανίο, στοιχεία δηλαδή αντιθετικά των αττικών ή ναξιακών ώριμων αρχαϊκών έργων7'.

Οι παριανές κόρες στη βασική τους δομή αποδίδονται απλουστευμένες με μια κιονόσχημη 

εντύπωση. Οι πτυχώσεις των ενδυμάτων τους συνήθως αποδίδονται με αυλακώσεις Φέρουν χιτώνα που 

καταλήγει σε καμπύλη παρυφή, θυμίζοντας έτσι έντονα τις αντίστοιχες σαμιακές Στο τελευταίο τρίτο του 6" 

αε φορούν το χιτώνα και το λοξό ιωνικό ιμάτιο. που δε φοριέται όμως με τον παραδοσιακό τρόπο απόδοσής 

του, στο δεύτερο τέταρτο του αιπΧ7 ' Αυτός ο τρόπος ένδυσης θα ασκήσει μεγάλη επιρροή στις αττικές

κόρες των οποίων όμως η γενικότερη διακοσμητικότητα και απόδοση των ενδυμάτων, δεν είναι τόσο έντονη 

όσο στις παριανές περιπτώσεις

Συνεχίζοντας προς τον 5ο αι πΧ, τυπικά χαρακτηριστικά της παριανής γλυπτικής αποτελούν η 

ζωτικότητα, οι στρογγυλές μορφές η ελαστικότητα του σώματος η μη αυστηρή και στέρεα κατασκευή του 

τελευταίου. Σε αυτήν την' περίοδο οι ανατολικοϊωνικέ: επιδράσεις παύουν και η Πάρος επικεντρώνεται στα 

τοπικά της χαρακτηριστικά, που στη περίπτωση τωντελευταίων κορών δηλώνονται με τα ψηλά δυνατά σκέλη 

και το πληθωρικό θώρακα.74

Όσον αφορά τα διακοσμητικά τους στοιχεία, οι πληροφορίες που έχουμε είναι αρκετά περιορισμένες 

λόγω της αποσπασματικής διάσωσής τους Επίθετες διακοσμήσεις υποθέτουμε ότι υπήρχαν και στην κόμη 

των κορών, αν και δε σώζονται οι κεφαλές τους Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την Κ62 (Μουσείο Πάρου 

79 ] -εικ. 16), η οποία στην πλάτη, ανάμεσα στους πλοκάμους της κόμης της σώζει μια κεντρική λωρίδα, που 

ίσος είναι το τελείωμα κάποιας ταινίας με τις δυο άκρες της τη μια πάνω από την άλλη στοιχείο που το

71 Ζαφειρόπουλος 1986, 93-94.
72 Κοκκορού-Αλευρά 1999, 258.
73 Ζαφειρόπουλος 1986, 104.
74 Κώστογλου-Δεσπίνη 1979, 187.
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συναντάμε π.χ. στον κούρο της Χαιρώνειας7^ Παρόμοια ταινία συναντάται και στην Κ 83 (Μητροπολιτικό 

Μουσείο Ν.Υόρκης 07306-eoc 18.)75 76

Σε μια χρονολογική κατάταξη των θεωρούμενων ως παρκχνών κορών, αναφέρουμε αρχικά, μια 

πρώτη ομάδα αυτών που,σύμφωνα με το Ζαφειρόπουλο, εντάσσονται στα μεσάτου*?0 αεπΧ Σε αυτήν την 

ομάδα οι κόρες φέρουν έναν απλό χιτώνα.77 78 Εδώ εντάσσεται η Κ63 (Μουσείο Πάρου 163-εικ.15) που 

βρέθηκε εντοιχισμένη στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη στην περιοχή του Σπηλιώτη στην Πάρο. Μαζί της
78

αποκαλύφθηκε μια αναθηματική βάση, επίσης εντοιχισμένη, που έφερε την επιγραφή «παρθενώι Αρτεμίδι» 

και αποτελεί ανάθεση από τους Δημοκήδη καιΤέλεστοδίκη. Η βάση αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αφενός 

η Κ63 προέρχεται από ιερό της Αρτέμιδος και αφετέρου επιβεβαιώνει την αναθηματική της χρήση στον 

ιωνικό χώρο, πιστοποιώντας έτσι τη λειτουργία των κορών’ της Πάρου. Στην ουσία αποδίδει τον' ανατολικό- 

ιωνικό τύπο μεταφρασμένο στο κυκλαδικό περιβάλλον'.79 80 81 Ο χιτώνας δείχνει να μην ανασύρεται προς το πλάι 

αλλά, να σχηματίζει μια δέσμη πτυχών στο μπροστινό τμήμα Το ίδιο ακριβώς σχέδιο παρατηρούμε και στην 

Κ84 (Ν. Υόρκη αρ. 07286.110-euc37), που έχει αποδοθεί στο παριανό εργαστήριο. Αυτός ο τρόπος απόδοσης 

του ενδύματος εντοπίζεται σε ιωνικά ή μιλησιακά παράλληλα Επίσης ο σχηματισμός του κόλπου του χιτώνα, 

παραλλήλιζα τη μορφή με τις αντίστοιχες σαμιακές κόρες

Επίσης παριανής τεχνοτροπίας η Κ61 (Μουσείο Πάρου 802-εικ17) , προέρχεται από ιερό ή 

νεκροταφείο στη περιοχή της Νάουσας Χρονολογείται περίπου στα 540 πΧ. Η απόδοση των αυλακώσεων 

των πτυχώσεων γίνεται ακόμα πιο έντονα αντιληπτή στο πίσω τμήμα του χιτώνα. Παρόμοιες κάθετες πτυχές 

συναντάμε και στην περίπτωση του κορμού Ακρόπολης 458 στο ιμάτιο και χιτώνα των Καρυάτιδων του 

θησαυρού των Σιφνίων(Κ80εκ.82). Τα προοδευτικά στοιχεία φαίνονται μέσα από γενικιτιερη διακόσμηση 

του ενδύματος και πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο του μαιάνδρου που εκτός από την' κεντρική παρυφή 

καταλαμβάνει και τα πλάγια Όλα αυτά τα γνωρίσματα, δηλώνουν' τις άμεσες διαφοροποιήσεις και αλλαγές 

που έχουν συντελεστεί συγκριτικά με τα προηγούμενα εργαστήρια όπου η διακοσμητικότητα δεν αποτελεί το 

σήμα κατατεθέν τους αλλά μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον τράτο απόδοσης του σώματος

Οι δυο κόρες Κ62 (Μουσείο Πάρου 791 -εικ. 16) και Κ63, μπορούν να εςρταστούν παράλληλα, 

κρίνοντας από τη διάταξη της κόμης και την απόδοση των πτυχών, και να τοποθετηθούν χρονολογικά στα

75 Buschor Ε., Friihgriechische Jungline Munchen 1950, πίν.160.
76 Karakasi 2003, 84.
77 ό.π., 87.
78IG XII 5,1,215
79 Karakasi 2003, 86.
80 ό.π., 95-97.
81 Karakasi 2003, 87.
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μέσα του 6“ ctL πΧ. Αντίθετα η Κ62. αναδεικνύει μια 7πο προχωρημένη τεχνοτροπία κι έτσι μάλλον είναι 

μεταγενέστερη.

Στην τελευταία παρατηρείται δηλαδή μια ασυνήθιστη απόδοση του ενδύματος στο πάνω τμήμα του 

σώματος τακτική που πλησιάζει την ατπκή παράδοση, ενώ εικονογραφώ θυμίζει τις κόρες της Κυρήνης8· 

(Κ86-Μσυσείο Κυρήνης Ι-εικ21, Κ87-Μουσείο Κυρήνης Ι1-εικ22). Σε αυτές χαρακτηριστική είναι η 

ολοκλήρωση της λυγερής δομής του σώματος και μια γενικότερη αθλητική εικόνα. Η απόδοσή τους σε ένα 

συγκεκριμένο εργαστήριο, σε γενικέςγραμμές είναι αρκετά δύσκολη, και η έρευνα δε συγκλίνει σε μια άποψη. 

Η κλειστή γροθιά του δεξιού χεριού, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λεγάμενης νησιωτικής ομάδας 

Ωστόσο, η παρυφή του ενδύματος των κυρηναϊκών κορών και ο τετραγωνικός τους κόλπος παραπέμπουν σε 

σαμιακά πρότυπα Έτσι, η κόρη Κυρήνης I μοιάζει με την αντίστοιχη «Ήρα του Χηραμύη» (ΚΙ 6 - Μα 686 

εικ.7). Από την άλλη το περίγραμμα της Κυρήνης II αντιστοιχεί σε αυτό της Φιλίππης από τη Σάμο (Κ58 -εικ. 

10). Ωστόσο, οι κυρηναϊκές κόρες παρουσιάζονται περισσότερο αδύνατες και με πιο έντονα δηλωμένα τα 

θηλυκά τους χαρακτηριστικά Σίγουρα παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στς σαμιακές και κυρηναϊκές 

κόρες καθώς και στς πτυχώσεις που στη πρώτη περίπτωση δεν αποδίδονται στο πάνω μέρος του χιτώνα8 3

Οι Κυρηναϊκές κόρες παραλληλίζονται με τις χιακές'Ενα πρώτο στοιχείο αποτελεί ο τετραγωνικός 

κόλπος που σχηματίζεται πάνω από την ζώνη της κοιλιακής χώρας (Κ65 Χίος 226-εικ20). Ο τρόπος 

απόδοσης της κόμης με τους σφαιρικούς πλοκάμους και τις τριγωνικές απολήξεις καθώς και ο λεπτός όγκος 

και περίγραμμα αποτελούν μια ακόμη ένδειξη του συσχετισμού. Ωστόσο, οι Κυρηναϊκές κόρες δε μπορούν 

να ενταχθσύν με βεβαιότητα στο χιακό ή σαμιακό εργαστήριο. Δείχνουν βέβαια γενικά εξοικείωση με τη 

παριανή, χιακή και σαμιακή τεχνοτροπία Ο Pedley ωστόσο, μπαίνει στο πειρασμό να τις αποδώσει σε ένα 

ανεξάρτητο τοπικό εργαστήριο, μετά από συγκρίσεις με τα αντίστοιχα χιακά και σαμιακά παραδείγματα.8 ^

Μια δεύτερη κατηγορία κορών, τοποθετείται περίπου στα 530 ττΧ. και παρουσιάζεται μια θεμελιώδη 

διαφοροποίηση στην αντίληψη και σύνθεση. Φορούν ένα διαγώνιο ιμάτιο πάνω από τον απλό χιτώνα, ένδυμα 

το οποίο έχει την καταγωγή του στην Ανατολική Ελλάδα.* 83 84 85 86 Έχουμε λοιπόν μια βασική διαφορά στην 

αντίληψη του τύπου. Επίσης εγκαταλείπεται η άκαμπτη στάση, προβάλλεται το αριστερό σκέλος και το 

αριστερό χέρι ανασύρει τμήμα από το χμώνα που σχηματίζει μια παρυφή προς το πλάι. Γενικά οι ύστερες 

αυτές παριανές κόρες υιοθετούντα διαγώνια ιμάτια και μια πιο δεσπστική στάση.

8“ Ζαφειρόπουλος 1986, 95-96.
83 Pedley 1971,41-44.
84 Karakasi 2003, 103.
85 Pedley 1971,45.
86 Κώστογλου-Δεσπίνη 1979, 178.
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Ακριβώς λόγω της παρουσίας ταυ διαγώνιου ιματίου, οι παριανής τεχνοτροπίας κόρο: από τη Δήλο, 

έχουν θεωρηθεί ότι ανήκουν στη δεύτερη ομάδα87 [Κ 71 (Δήλος Α4062-εικ24), Κ72 (Δήλος Α4064-εικ25). 

Κ73 (Δήλος Α4065-εικ26), Κ74 (Δήλος A4067-eoc27), Κ75 (Δήλος Α4945-εικ28)]. Η αρχαιότερη 

τοποθετείται στα 580 ή 560 πΧ Αντιπροσώπευα τον τύπο της πεπλοφόρσυ. Ο πέπλος της είχε κοντές χειρίδας 

και επιβεβαιώνειτην πρώιμη χρονολόγησή του. Σχηματίζει είδος κόλπου που δεν έχα διασωθεί καλά. Το είδος 

της ζώνης, ιωνικής τεχνοτροπίας, μπορεί να παρατηρηθεί και στο παράδεηταα της Κ20 (Μουσείο 

Ακροπόλεως 619-eoc41). Η απσκάλυΐ|/ή της είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού σε καμία από τις θεωρούμενος 

παριανές κόρες δεν έχει αποδοθεί μια τόσο πρώιμη χρονολόγηση.88 Έχει θεωρηθεί και ναξιακό έργο, 

συγκρίνσντάς το όμως με το χαρακτηριστικό ναξιακό παράδειγμα της Κ72, με το σφιχτό περίγραμμά, τις 

επίπεδες και απότομες μεταβάσεις η διαφορά γίνεται αμέσως αντιληπτή89 90 91

Γενικά με τις κόρες από τη Δήλο, που τοποθετούνται στο τρίτο με τελευταίο τέταρτο του 6συ αι πΧ, 

η παριανή τεχνοτροπία αναδεικνύει ένα ακόμα στοιχείο, την καθιέρωση της ανάσυρσης του ενδύματος προς 

το πλάι, όπως αυτή θα υιοθετηθεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια και από τις αττικές κόρες της Ακρόπολης. Το 

στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την παριανή τους καταγωγή, καθιστά δυνατές τις συγκρίσεις ανάμεσα στις 

δηλιακές κόρες και την καρυάτιδα του θησαυρού των Σιφνιών, ενώ η κεντρική παρυφή του ενδύματος τις 

παραλληλίζει γενικότερα με τον τύπο της καρυάτιδας στα 530-525 πΧ40 Την ανάσυρση του χιτώνα έχουμε 

ήδη εντοπίσει στις σαμιακές κόρες οπότε μια επιρροή από αυτό είναι πολύ πιθανή. Οι σχέσεις λοιπόν ανάμεσα 

στα εργαστήρια είναι ρεουσες

Έτσι, μέσα από το παριανό εργαστήριο στην ουσία τίθενται οι πρώτες βασικές αρχές της ιωνικής 

τεχνοτροπίας όπως αυτή θα υιοθετηθεί και από τις κόρες της Ακρόπολης Οι αρχές αυτές αφενός αφορούν 

στην έντονη διακοσμητικότητα τωνγυναικείων μορφών (κοσμήματα, πλούσια ενδύματα περίτεχνη κόμη) και 

αφετέρου στις αποδόσεις των πτυχώσεων που έχουνγίνει πιο ζωντανές και σχηματίζουν διάφορα μοτίβα όπως 

αυτό της «βεντάλιας» χάρη στην καθιερωμένη πλέον ανάσυρση του ενδύματος στο πλάι

Με την Κ83 (Μητροπολαικό Μουσείο Ν. Υόρκης 072.306, εικ. 18) όμως που τοποθετείται στα 

μέσα μέχρι τέλη του 6ου αι πΧ, έχουμε τη απαγωγή ενός νέου τρόπου απόδοσης των πτυχών, με μια δέσμη 

από αυτές να έρχεται όχι προς τα πλάγια όπως θα περίμενε κανείς αλλά προς τα εμπρός Η απόδοσή της στο 

παριανό εργαστήριο, δικαιολογείται μέσα από την ομοιότητά της με τις κόρες της Κυρήνης και Νάουσας41

87 Karakasi 2003, 89.
88 Rolley 1994, 255.
89 Ζαφειρόπουλος 1986, 101.
90 Karakasi 2003, 69.
91 ό.π., 103-104.
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Τέλος, σχετικά με τα χαρακτηριστικά τσυ προσώπου, με βάση τα παριανά τεχνοτροπικά στοιχεία, 

μπορούμε \α αναφέρουμε την κεφαλή Κ9 (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 17-εικ.73), με τις γεμάτες και 

στρο)γυλάς επιφάνειες των παρειών του προσώπου. Τα μάτια αποδίδσνιηι διογκωμένα και ορυγδαλόσχημα, 

ενώ οι πλόκαμοι των μαλλιών είναι κυματιστοί

Γενικά οι παριανές κόρες ξεκινούν ήδη από τις αρχές του 6συ αι πΧ. Μια παρατήρηση που 

προέρχετοα από τη μελέτη των πρώιμων παριανών κορών, αποτελεί η αποφυγή της χρήσης τσυ λοξού ιματίου 

άπας αυτό είχε εισαχθεί στη Νάξο λόγο νωρίτερα92 (το βλέπουμε στο παράδειγμα τηςναξιακής κόρης από την’ 

Κ19 Ακρόπολη 677-εικ.44).

Η Κ76 (ΜΑ 2530-eoc29), αξίζει να αναφερθεί αφού σύμφωνα με τη Ridgvvay9'. αποδίδεται στη 

νησιώτικη σχολή της Πάρου όταν όμως ο Pedley94 95 τη ταυτίζει με αττικό έργο. Η στρογγυλότητα τσυ σώματος 

καιη αδιάρθρωτη πλαστική παράσταση, μας δίνουν τα πρώτα στοιχεία των νέων igmko'jv τάσεων, όπως (χυτές 

ακολουθούνται στη πλειοψηφία των παριανών κορώώ15. Θεωρείται επίσης ότι παρουσιάζει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά με αντίστοιχα σαμιακά έργα όπως ο τρόπος στήριξής της σε σαμιακού τύπου πλίνθο, το 

κυλινδρικό κάτω σώμα της που παραπέμπει στις κόρες του Χηραμύη, η λεπτομέρεια στα άκρα και το 

κόσμημα οι ολοκληρωτικά λείες επιφάνειεςτης καθώς και ο τρόπος απόδοσης των' βοστρύχωντης96 97 98

Ωστόσο, ορισμένος άλλες θεωρίες τη θέλουν να έχει χιακή προέλευση και κατασκευή. Τα πρόηματα 

περιπλέκονται ακόμη περισσότερο αν σταθεί κανείς στις ιωνικές επιδράσεις που αυτή έχει, οπότε και ταυτίζεται 

με την άμεση πρόδρομο της'Ηρας της Ολυμπίας ή της Φιλίππης από τη Σάμο. Μια απόδοσή λοιπόν και σιο 

σαμιακό εργαστήριο δεν είναι παράλογη. Ενισχυτικό στοιχείο για αυτήν την ταύτιση αποτελεί ο κόλαιος που 

δημιουργεί το ένδυμά της σε σχήμα τόξου, στοιχείο όμως που σταδιακά διαδίδεται στη Νάξο και την Κυρήνη. 

Σίγουρα πάντως αντιπροσωπεύει έναν ιωνικό τύπο σε κυκλαδική μεταγραφή. Όμοιο πρόβλημα εντοπίζεται 

και στη περίπτωση της Νίκης της Δήλου, όσον αφορά στην απόδοσή της σε κάποιο συγκεκριμένο
' 98εργαστήριο.

Η ακτινοβολία του παριανού εργαστηρίου, φυσικά δε θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη τη σειρά 

των κορών από το ιερό της Ακρόπολης όπου παρατηρούμε κάποιες από αυτές να έχουν υιοθετήσει τη 

παριανή τεχνοτροπία. Κ26 (Μουσείο Ακροπόλεως 614), Κ73 (Μουσείο Ακροπόλεως 660 ακ2ό). 

Ταυτόχρονα, με την αύξηση της τάσης για ρεαλασμό υιοθετείται μια κοινή πλαστική απόδοση στα διάφορα

92 ό.π., 104.
93 Ridgway, AS 104.
94 Pedley 1976, 44.
95 Ζαφειρόπουλος 1986, 101.
96 Rolley 1994, 281.
97 Boardman 1982, εικ. 103.
98 Pedley 1976, 100.
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έργα που μερικές φορές είναι αρκετή για να μη διαχωρίζεται το ένα εργαστήριο από το άλλο." Ο κορμός 

Μουσείου Ακροπόλεως 1361, η Κ73 αποτελούν ορισμένα παραδείγματα της παριανής τάσης, όπως 

διαπιστώνουμε από τον τρόπο απόδοσης του ενδύματος με το χαρακτηριστικό σχήμα της βεντάλιας και την 

απόδοση των πτυχώσεων στο κάτω τμήμα του χιτώνα, καθώς και από την έντονη διακοσμητικότητα που σε 

γενικές γραμμές επικρατεί κοα παραπέμπει στην' ιωνική τέχνη. Παριανής επίσης τεχνοτροπίας θεωρείται καιη 

κεφαλή Κ75 (Δήλος A 4945-enc28).

Περαιτέρω. παραλληλκ5μοίμπορούνναγΜουνκαι με τηνκόρη από το θησαυρό των Σιφν4αν 99 100.με 

τον πλούτο και την πολυτέλεια των ενδυμάτων, στοιχείο που την ταυτίζει με παριανό έργο. Η υπόθεση αυτή 

δεν είναι διόλου απίθανη και εξρατίας της γενικότερης παριανής αρχιτεκτονικής που υιοθετείται στο θησαυρό. 

Η απόδοση όμως του όλου έργου μπορεί να αποτελεί επιρροή από το χιακό εργαστήριο, οπότε οι Πάριοι 

γλύπτες διδάχθηκαν’ τη συγκεκριμένη τεχνική από τους αντίστοιχους Χιώτες. Μια δεύτερη θεωρία θέλει το 

έργο να προέρχεται από χιακό εργαστήριο, υπόθεση που αν όντως ισχύει, τότε ο καλλιτέχνης σίγουρα 

επηρεάστηκε από Πάριους γλύπτες101

Η κόρη του θησαυρού των Σιφνίων, είναι σημαντική γιατί χρονολογικά τοποθετείται στο δεύτερο 

τρίτο του 6ου ατ πΧ, λίγο πριν από τη γενικότερη υιοθέτηση του ιωνικού τρόπου ένδυσης (με το 

χαρακτηριστικό λοξό ιωνικό ιμάτιο). Η ιωνική αυτή τάση έρχεται από την ανατολπνοϊωνική περιοχή με την 

οποία η Πάρος διατηρεί στενές επαφές για αυτό και ακολουθεί τα πρότυπα που θέτει, αλλά και τα 

μεταλλάσσει. Η Πάρος λοιπόν αυτόματα γίνεται ο κύριος αρωγός της επίπλωσης και ευρύτερης χρήσης του 

ιωνικού ιματίου.102 στην υσιεροαρχαΐκή παραλλαγή του.

Τα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που αφορά στον τρόπο απόδοσης του παριανού ενδύματος είναι η 

επικράτηση του τύπου του χιτώνα με τη δέσμη των πτυχώσεων φερόμενη προς τα εμπρός ία όχι προς τα 

πλάγια. Γενικά, στα παριανά έργα επικρατεί ευαισθησία στην επιφάνεια και ένα παιχνίδι φωτοσκτασμού, ενώ 

δε προτιμώνται τα πολύπλοκα σχέδια.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ο προβληματισμός που αφορά στην εργαστηριακή απόδοση 

μιας σειράς «νησιωτικών κορών». Ο Pedley δίνοντας έμφαση κυρίως στους δυο χιακούς κορμούς103 που 

γενικά τοποθετούνται στα 580-570 πΧ παρατηρεί κάποια κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολο, τα οποία όμως 

ανατίθενται σε αυτά των πιο πρώιμων κορών. Εφόσον λοιπόν οι τελευταίες διαχωρίζονται γαιγραφικά, το ίδιο 

πρέπει να γίνει και για τη συγκεκριμένη ομάδα η οποία συχνά αποδίδεται στο χιακό εργαστήριο. Βέβαια, σε

99 Pedley 1976,44.
100 Boardman 1982, εικ. 210-212, 189, 194, 207.
101 Pedley 1982, 176-177
102 ό.π., 179
103 Pedley 1982, 183 κ.ε.
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αυτήν την ομάδα ο Pedley συμπεριλαμβάνει τις κόρο; Κ62 (Μουσείο Πάρου 791-ακ.Ι6), Κ61 (Μουσείο 

Πάρου 802-eucl7). αλλά όχι την Κ63 (Μουσείο Πάρου 163-euc.l5). Τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά που 

έχουν παρατηρηθεί είναι, το φυσικό τους μέγεθος, τα μαλλιά που μπροστά πέφτουν ανά τέσσερις πλοκάμους 

οι οποίοι απολήγουν σε τριγωνικά σχέδια στο ύψος ή λίγο πιο χαμηλά από τη περιοχή του στήθους. Το πάνω 

τμήμα του χιτώνα παρουσιάζεται σχεδόν χωρίς πτυχώσεις με κυματιστές τριπλές διπλώσεις και τον 

σχηματοποιημένο κόλπο που θεωρεί ότι είναι σήμα κατατεθέν της χιακής τεχνοτροπίας104 105 Οι ώμοι 

αποδίδονται τετραγωνικοί και μυώδεις Για τους χιακούς κορμούς μάλιστα, η Καρακάση παρατηρεί ότι το 

χαρακτηριστικό κόψιμο της ζώνης και ο τρόπος απόδοσης της κόμης αποτελούν ιωνικά χαρακτηριστικά103 

Ωστόσο, οι χιακοί κορμοί εντάσσονται στη γενικότερη ομάδα των κυκλαδικών κορών' εξρατίας της 

αποτύπωσης του χμώνα, των φυσιοκρατικών σχημάτων και των' ασυνήθιστων χειρονομιών. Τέλος, θα 

μπορούσαν να ενταχθούν στη παριανή τεχνοτροπία, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι Χίοι γλύπτες έμεναν στο 

νησί της Πάρου.106 107 108

Όσοι μελετητές στηρίζουν τη παρουσία του χιακσύ εργαστηρίου. (Doenna Perrot), βασίζονται στην 

αρχή ότι η χιακή, αποτελούσε τη πιο εντυπωσιακή και με έντονη επιρροή σχολή της ιωνικής τέχνης1117 Με 

άλλα λόγια, στηρίζουν τη χιακή τεχνοτροπία στην' ύπαρξη μιας προγενέστερης παράδοσης όπως αυτή 

αναδύεται μέσα από μια άκριτη θεώρηση των πολλών φιλολογικών και λογοτεχνικών πηγών. Παρόλη όμως 

την υπερβολή πσυ μπορείς εμπεριέχεται μέσα σε αυτές κάποιες πληροφορίες απορρέουν.

Έτσι, ο Πλίνιος για παράδειγμα, μιλά για μια μεγάλη οικογένεια γλυπτών με τον παππού του 

Αρχέρμσυ Μελά, τον πατέρα του Μικκιάδη. τον ίδιο τον Άρχερμο καθώς και τους γιους του (Βσύπαλος και 

Αθήνης1 °8), έργα των οποίων γνωρίζρι από τη Δήλο. Χίο και Ρώμη. Βέβαια, δε θα πρέπει να ξμχάσσυμε να 

αναφέρουμε την ανάθεση κορών από Χίσυςγλύπτες στην Ακρόπολη, ο ένας από τους οποίους είναι γνωστός 

ο Άρχερμας Η δράση Χίων γλυπτών είναι εξάλλου λογική, αφού είχαν άμεσα πρόσβασή σε μάρμαρο του 

νησιού.109 Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα δεν αποδέχεται την ένταξη του Μελά στη χιακή οικογένεια 

γλυπτών.110 Σε αυτό το σημείο αφζμι να αναφερθεί μια βάση που βρέθηκε στο Αρτεμίσιο της Δήλου, η οποία 

σώζει το όνομα του Μικκιάδη και πρέπει να χαράχθηκε στην Πάρο. Ο Μικκιάδης ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε, από τις φιλολογικές πηγές έχει συνδεθεί με τη Χίο. Αν και ο καλλιτέχνης αυτός δε μπορεί

104 Sheedy Κ., “The Delian Nike and the search for Chian Sculpture”. AJA 89, 1985, 624.
105 Karakasi 2003, 101.
106 A ^ο.π.
107 Sheedy K., “The Delian Nike and the search for Chian Sculpture”, AJA 89, 1985, 620.
108 Γιαλούρης 1994, 18.
109Pedley 1982, 189.
110 Sheedy K., “The Delian Nike and the search for Chian Sculpture”, AJA 89, 1985, 625.
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επιβεβαιωμένα να συνδεθεί με παριαιές κόρες θα πρέπει να θεωρήσουμε αρκετά πιθανή την περίπτωση 

προσωρινής διαμονής του στην Πάρο, στοιχι±> δηλωτικό των σχέ^^ δυο νησιών.111 * 113

Τα πρώτα σαφή στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τη χιακή τεχνοτροπία, προέρχονται, από τη 

Νίκη της Δήλου11'. όπου σώζμιαι η υπογραφή του Χίου καλλιτέχνη Αρχέρμου. Το έργο αυτό θα αποτελέσει 

την αφορμή για την αρχή μελέτης της παρουσίας του χιακού εργαστηρίου. Ο Langlotz. ως βασικά χιακά έργα 

θα αναγνωρίσει καιτις καρυάτιδες του θησαυρού των Σιφνίων (Κ80 Δελφοί, εικ.82). Οι δυο κύριοι υποψήφιοι 

για την καταγωγή των Καρυάτιδων είναι η Πάρος και η Χίος, οι τεχνοτροπίες των οποίων βρίσκονται πολύ 

κοντά. Οι συγκρίσεις του Langlotz με χιακά ανάγλυφα έργα, τελικά θα τον οδηγήσουν στη άποψη ότι οι 

Καρυάτιδες είναι χιακές συμπέρασμα που ο Sheedy11 , βρίσκει αυθαίρετο. Θεωρεί ότι ο Langlotz σε μια 

προσπάθειά του να εντοπίσει κυκλαδικά έργα και να του: αποδώσει χιακά χαρακτηριστικά, εμπίπτει σε λάθη 

(η τεχνοτροπία εξάλλου σύμφωνα με την ανάλυση του τελευταίου, ανάμεσα σε Χίο και Πάρο είναι τόσο 

κοντινή, που δημιουργεί συγχύσεις).

Επίσης α κόρες που προέρχονται από τη Χίο, Κ64 και Κ65. δεν είχαν αμέσως συνδεθεί με το χιακό 

εργαστήριο από τους μελετητές εξαιτίας του <<πρωτογονισμού>> στην τέχνη τους Πρώτη η Mer-Kerenyi, θα 

επισημάνει τη σύνδεση των δυο αϊτών κορών με τη Νίκη της Δήλου και τις Καρυάτιδες των Σιφνίων. Τη 

σύνδεση αυτή δικαιολογεί μέσα από την πλαστικότητα των επιφανειών που παρατηρεί και στα τρία έργα, 

καθώς καιτη γενικότερη ιωνική διακοσμητικότητα.

Οι κόρες αυτός αποδίδονται σε ντόπιους δημιουργούς και είναι μοναδικές λόγω του διακοσμητικού 

χιτώνα ο οποίος αποτυπώνεται με απλές κυματιστές εγχάρακτες γραμμές που υποδηλώνουν ένα υγρό 

ύφασμα όπως ακριβώς σε αγάλματα από τη Μεσοποταμία Παράλληλα, η κίνηση της Κ64 που φέρνει τα 

χέρια της κάτω από τους πλϋοκάμους της είναι ένα πρότυπο περισσότερο ανατολακό.114

ΑΤΤΙΚΗ

Ένα σημαντικό σύνολο κορών, προέρχεται από τη περιοχή της Αττικής με πιο χαρακτηριστική τη 

παρουσία των ίδιων στο ιερό της Ακρόπολης Αθηνών. Οι τελευταίες σε μεγάλο βαθμό, έχουν υιοθετήσει 

σαφώς την ιωνική καθώς και άλλες τεχνοτροπίες όπως αυτές αναπτύχθηκαν στα διάφορα εργαστήρια. Πιο 

συγκεκριμένα, από την Αττική έχουμε παραδείγματα κορών επηρεασμένων από διαφορετικές τεχνοτροπίες 

όπως τη σαμιακή (Κ76 Μα 2539 εκ29) αν' και υπάρχουν αμφισβητήσεις ένταξης στο παριανό ή αττικό

111 Karakasi 2003, 85.
u2Langlotz, Ε., Fruhgriechische Bildhauerschulen, (Nuremberger 1927) 138, ap.l. Doenna W., Les 
Apollons Archaiques (Geneva 1909) 37, ap.10.
113 Sheedy K., “The Delian Nike and the search for Chian Sculpture”, AJA 89, 1985, 621.
114 Ridgway 1993, 138.
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εργαστήριο), τη ναξιακή (Κ19 Μουσείο Ακροπόλεως 677 εικ. 40), ενώ περαιτέρω παραλληλισμοί μπορούν 

ναγίνσυν και με έργα οστό άλλες περιοχές.113

Από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής ένας αρκετά σημαντικός αριθμός κορών έχει αποκαλυφθεί, 

π,χ. από την περιοχή της Ελευσίνας (βλ Κ10-Εθντκό Αρχαιολογικό Μουσείο 26-εικ36), από το Μοσχάτο ο 

κορμός Κ5 (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 3859 εκ. 30) ο οποίος αποδίδεται αδρά, λόγω της πρώιμης 

χρονολόγησής του, και η απόδοσή τους στο αττικό εργαστήριο οφείλεται στη χρήση του τοπικού πεντελικού 

μαρμάρου.

Ένα όμως από τα πιο επιβεβαιωμένα και πιο πρώιμα παραδείγματα (570-560 πΧ) ατακών κορών, 

αποτελεί η λεγάμενη «θεά του Βερολίνου» από την Κερατεα Κ66 (Staatliche Museen. Antikensammiung 

1800-εικ31). Η πρώιμη χρονολόγησή της δικαιολογείται από τους φαρδείς ώμους της και το περίγραμμά της 

που στενεύει στη μέση και στους αστράγαλους Μέσα από το παράδειγμα αυτό, παρατηρούμε ένα από τα πιο 

βασικά χαρακτηριστικά των αττικών κορών που χαρακτηρίζονται από ρωμαλεότητα και γερή δομή, όπως τη 

βλέπουμε π,χ. στις Κ21 (Μουσείο Ακροπόλεως 163-164 εκ43). Κ28 (Μουσείο Ακροπόλεως 681 εκ50), 

Κ7 ( Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 4889 εκ 32). Οι αττικές κόρες λοιπόν διατηρούν ένα ρωμαλέο και 

αθλητικό σωματικό ιδεώδες το οποίο σε συνδυασμό με τις τετραγωνικές επιφάνειες και την καθαρότητά του 

προσώπου προσιδιάζουν με αυτόν τον τρόπο στα αντίστοιχα αττικά παραδείγματα των κούρων. Η Κ66 έχει 

ένα ωοειδές και ιδιαίτερα επιμηκυσμένο σχήμα προσώπου, ενώ τα χαρακτηριστικά με τα ογκώδη άκρα της 

δίνουν μια νέα εντύπωση, όπως δεν την έχουμε ακόμα συναντήσει.115 116 Ως προσφορά κρατά ρόδι στο δείχτης 

χέρι, το οπού ναι μεν έρχεται στο στήθος χειρονομία ευρύτερα γνωστή, αλλά χαμηλώνει πολύ περισσότερο 

από ότι έχουμε ήδη δα Το ρόδι, αν και όπως θα δούμε έχειγενικότερα αποκτήσει ένα χαρακτήρα περισσότερο 

επιτύμβιο που έττπ παραλληλίζει την Κ66 με τη Περσεφόνη, μπορεί τααποτελέσει και σύμβολο γονιμότητας 

στοιχείο που συνδέεται και με την ώριμη ηλικία της κόρης117.

Ξεχωρίζει επίσης ο τρόπος απόδοσης του ιματίου της συμμετρικό, στοιχείο που δε συναντήσαμε σε 

κάποιου άλλου εργαστηρίου κόρη. Παράλληλα, η αρκετά έντονη διακοιητηττκότητά της με τα κοσμήματα 

(ενώτια, ψέλιο και περιδέραιο) και την παρουσία του πόλου στην κεφαλή της μπορεί να υπονοεί μια άμεση 

επιρροή από το παριανό εργαστήριο και τις ιωνικές διακοσμητικές του τάσεις

Συνολικά το έργο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνδυάζει ποικίλες επιδράσεις Έτσι, αποτελεί ένα 

αττικό έργο, που έχει όμως έντονες μικρασιατικές ή και κυκλαδικές επιρροές118 Το φερόμενο στο πάνω μέρος

115 Rolley 1994, 282.
116 Boardman 1982, 90.
117 Karakasi 2003, 124.
1,8 Ridgway 1993, 142-3.
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του ιματίοΐ) της αριστερό χέρι, έχειπαρερμηνευθεί ως μια απομακρυσμένη απόδοση της κόρης τουΧηραμύη 

Κ16 (Μα 686 sue 7). Ωστόσο, οι κάθετες και στυφές πτυχές της σε συνδυασμό με τις απολήξεις του ιματίου 

και τον τρόπο που αυτό πέφτει σα σάλς υπενθυμίζουν μικρασιατικά πρότυπα Μέσα από τον παραλληλισμό 

των κάτω άκρων της Κ66, με τα αντίστοιχα της Κ8 (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 81-euc33), έχουμε τις 

πρώτες ενδείξειςγια την απόδοση τηςτελευταίας στο αττικό εργαστήριο.119

Αν και το αττικό εργαστήριο λοιπόν, αναδεκνυει κάποια δικά του χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως την 

απλούστερη απόδοση των ενδυμάτων σε σχέση λχ. με το παριανό εργαστήριο, η επιρροή του από 

διαφορετικέ; τεχνοτροπίες είναι δεδομένη. Σταδιακά, συντέλούνται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα 

πρωιμότερα παραδείγματα οπότε η εντονότερη διακοσμητικότητα θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό 

στηνε£ρλιξηκαιλιγότεροθαενόια(ρέρ&ηαπόδοσητηςφυσισκρατίας.120 * *

Η καλύτερη όμως αντίληψή μαςγια το εργαστήριο αυτό, προέρχεται μέσα από τη μελέτη των κορών 

της Αίφόπολης οι οποίες μαζί με πολλά θραύσματα φτάνουν περίπου τις 200. Χαρακτηριστική αναφοράς σε 

αυτό το σημείο είναι η χρήση (στο γενικότερο χρονολογικό ορίζοντα), τόσο του αττικού πεντελικού μαρμάρου 

όσο και του αντίστοιχου παριανού, ως καλύτερης ποιότητας, με εξαίρεση τα δυο πρώιμα παραδείγματα Κ19 

(Μουσείο Ακροπόλεως 677, εικ.40) και Κ20 (Μουσείο Ακροπόλεως 619 εκ.41), όπου χρησιμοποιείται το 

ναξιακό. Γενικά, οι περισσότερες κόρες της Ακρόπολης θεωρούνται ότι έχουν δουλευτεί σε παριανό μάρμαρο, 

τοοποιοχρησιμοποιειτοτοσοαποτηνΑττικηοσοκαιαποτανησια.

Οι περισσότερες δεν είναι ακέραια διατηρημένες Ωστόσο, σχεδόν σίγουρη πρέπει να θωρούμε την 

πρόταση του ενός ή και των δυο των χεριών, (πιο σπάνια θα δούμε το χέρι να φτάνει στην- περιοχή του 

στήθους), καθώς και τη γενικότερη τάση προβολής του ενός από τα δυο σκέλη. Έντονη είναι επίσης η 

διακόσμηση σε αυτές με στόχο την ανάδειξη της ομορφιάς και της νεότητας

Αν και γενικά πριν το δεύτερο μισό του 6" αι. πΧ, η ανάθεση των κορών δεν είναι πολύ 

συνηθισμένη και κατά κύριο λόγο έχουμε την επικράτηση του επιτύμβιου κούρου, ωστόσο, η περιοχή της 

Ακρόπολης έχεινα μας αναδείξει μια πολύ σημαντική σειρά κορών την ίδια περίπου περίοδο, η ανάθεση των 

οποίων μπορεί να συνδεθεί με την καθιέρωση των Παναθηναίων, στη δεκαετία 570-560 πΧ12' Μια μικρή 

αύξηση του αριθμού των κορών παρατηρείται στην περίοδο 560-540 πΧ με πτώση να ακολουθεί ακριβούς 

μετά στα 540-530 πΧ, ώστε από το 520 πΧ να αρχίζουν οι πιο πολλές αναθέσεις Συνολικά, μπορούμε να 

πούμε άτι στις αρχιές του ό30 ατ πΧ, επικρατούν τα επιτύμβια αγάλματα (ανδρικά και γυναικεία) έναντι των

119

120 
121 

122

Jeffrey 1990, 73.
ό.π., 140.
Karakasi 2003, 125.
Rolley 1994, 282.
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αναθηματικών κορών της Ακρόπολης οι οποίες τελικά θα αρχίσουν να κυριαρχούν από 525 πΧ και κυρίως 

από το 510 πΧ μέχρι την έναρξη των κλασικών χρόνων οπότε σταματά καθολικά η παραγωγή τους12 3

Από τις κόρο; της Ακρόπολης ο Payne ξμχώρισε τρεις βασικές περιόδους εξέλιξης η πρώτη από τα 

550-530 πΧ (πρώιμη αττική γλυπτική), η δεύτερη 530-500πΧ (ώριμο αρχαϊκό στυλ) και η τρίτη καθορίζεται 

με λίγα πιο ύστερα παραδείγματα κορών που τοποθετούνται στα πρώτα χρόνια του κλασικού ρυθμού. Από τα 

πιο πρώιμα αττικά παραδείγματα, οι κόρες Κ17 (Μουσείο Ακροπόλεως 589-εικ39), Κ18 (Μουσείο 

Ακροπόλεως 593-εικ. 42), Κ20 και ΚΙ 9 πρέπει σε αυτό το σημείο \α αναφερθσύν. Ωστόσο, από τον 

Boardman οι δυο τελευταίες τοποθετούνται σε μεταγενέστερες χρονολογικά στάδια, ενώ ο Martini εντάσσει 

την ΚΙ 8 στα μέσα του (F ατ πΧ123 124 125 Αντίθετα, η Ridgway και ο Rolley, την τοποθετούν σε ακόμα 

προγενέστερη χρονολόγηση, 580-570 πΧ, που τη βασίζουν στην έλλειψη του βάθους της μορφής 

παρατηρώντας την εμπρόσθια σχεδόν σανιδόμορφη όψη της που παραλληλίζει με την ΚΙ (Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο 1, εκ23). Γενικά, έχει θεωρηθεί η πρώτη πεπλοφόρος της Ακρόπολης 

τοποθετούμενη χρονολογικά, με μια σύγκλιση των απόψεων των μελετητών, σε ένα διάστημα μεταξύ της
1 Λ C

επίσημης έναρξης της ανάθεσης των κορών στην Ακρόπολη και των Παναθηναίων. Σύμφωνα με τα 

πρώιμα αττικά χαρακτηριστικά, φέρει ζωσμένο πέπλο, κάτω από αυτόν τον χιτώνα, κομψά πτυχωμένο, και ως 

τρίτο ένδυμα ένα επίβλημα το οποίο αν και θέλει να μας δώσει μια εικόνα συμμετρικότητας ακολουθεί 

ωστόσο μια επιτηδευμένη ασυμμετρία. Κρατά ως προσφορές στάχεις και το ιερό καρπό της Αφροδίτης και 

της Αθηνάς το ρόδι.126 127 Με το παράδειγμα αυτό, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα εργαστήριαγίνονται ακόμα 

περισσότερο κατανοητές Έτσι, λχ. στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χέρι της έρχεται οριζόντιο κι επίπεδο στο 

στήθος και δεν είναι τόσο γωνιώδες όπως στα σαμιακά παράλληλα. Το ένδυμά της παρόλο που της 

επιβάλλει μια γενικά άκαμπτη μορφή, έχει απελευθερωθεί περισσότερο με τη πιο σαφή δήλωση των 

πτυχώσεων καιτη βασική άρθρωση στο επίπεδο της μέσης

Η κόρη αυτή όμως που ενσαρκώνει τον τύπο της πεπλοφόρου, αποτελεί η Κ22 (Μουσείο 

Ακροπόλεως 679-enc46), που αποδίδει τον σαφώς πρώιμο αττικό συνδυασμό των ενδυμάτων, χμώνα κάτω 

από τον πέπλο. Αποτελεί ένα από τα έργα όπου ο ρόλος του χρώματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο στον

123 Karakasi 2003, 117.
124 Karakasi 2003, 115.
125 Rolley 1994, 182.
126 Brouskari 1974,44.
127 Ridgway 1993, 144.
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πέπλο, όσο και στο χμώνα, στην κόμη, στα μάτια και τα χείλη^ Με το χρώμα εξάλλου μπορεί να καλυφθεί 

η (ρτώχο, του μαρμάρου και εξμσφαλίζρται η ζωντάνια ora έργα, γί αυτό καιείχεευρεία χρήση.124

Βάσει του τρόπου απόδοσης του προσώπου, το έργο έχει παραλληλιστεί με τον' ιππέα Rampin1 30 ο 

οποίος θεωρείται ότι έχει φιλοτεχνηθεί από τον ίδιο καλλιτέχνη. Η χρονολόγηση του τελευταίου έχει 

συναντήσει πολλά προβλήματα, αν και δε τοποθετείται μετά το 543 πΧ, μια χρονολόγηση που κατά 

προσέγγιση θα μπορούσε να αποδοθεί και στην Πεπλοφόρο.128 129 130 131 132 133

Πολλές είναι όμως οι κόρες των οποίων η απόδοση σε κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο είναι 

αμφιλεγόμενη. Μια από τις πτο ιδιάζουσες περιπτώσεις αποτελεί η γνωστή λόγω της συνοδευόμενης 

επιγραφής της Φρασίκλεια (Κ7 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 4889-εκ.32). Η τεχνοτροπκή ένταξή της σε 

ένα από τα δυο βασικά υποψήφια εργαστήρια παριανό ή αττικό, αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα της 

σύγχρονης έρευνας Το έργο αυτό, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και εντυπωσιακά παραδείγματα κορών 

που μας σώζονται σε άριστη κατάσταση.

Η έντονη διακοσμτρικότητά της μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο για την ένταξή της σε παριανή 

τεχνοτροπία με τα αντίστοιχα παριανά δεδομένα και μοτίβα,142 όπως οι εγχάρακτες γραμμές πάνω από τη 

ζώνη και η ζικ-ζακ απόληξη που δημιουργεί η παρυφή του χιτώνα1'’ 3 Ο συνδυασμός όλων αυτών καθιστούν 

τη μορφή ακόμα πιο δεσποτική. Παράλληλα ο τύπος του ενδύματος της και η διαμόρφωση του προσώπου 

της επιβεβαιώνουν τις κυκλαδικές της καταβολές

Το γεγονός ότι είναι έργο του Πάρισυ γλύπτη Αριστίωνα. όπως μπορούμε να διαβάσουμε στην 

αριστερή πλευρά του βάθρου. «Αριστίων ο Πάριος μ’επ]ό [ε]σε». κάθε άλλο παρά καθοριστικό μπορεί να 

θεωρηθεί Εξάλλου, εξίσου πιθανή είναι η περίπτωση να φιλοτεχνήθηκε σε τοπικό παριανό εργαστήριο που 

φιλοξενούσε όμως ξένους γλύπτες προφανώς από την Αθήνα ή Αττική.134 135

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην περιοχή της Μερέντας η Φρασίκλεια αποκαλύφθηκε μαζί 

με έναν ακόμα κούρο, επιτύμβιας εξίσου χρήσης Ο Μαστρσκώστας θεωρεί ότι τον κούρο αυτό θα πρέπει να 

αποδώσουμε στον ίδιο γλύπτη, εφόσον βρέθηκαντα δυο έργα στον ίδιο αποθέτη και ίσως μάλιστα να οτνάγεται 

κα στην ίδια οικογένεια με τη Φρασίκλεια L,i Ωστόσο, βάσειτων αντίστοιχων επιγραφών, ο κούρος θεωρείται

128 Rolley 1994, 181.
129 Abrahams 1908,93.
130 Boardman 1982, εικ.114.
131 Croissant 1983, 54.
132 Ridgway 1993, 139.
133 Croissant 1983, 109.
134 Ridgway 1993, 143.
135 Μαστροκώστας 1972 308.
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προγενέστερος Kttt για αυτό το λόγο δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν αυτή η κοινή απόδοση είναι και η 

σωστή.

Η κόρη χρονολογείται περίπου στα 550-540 π,Χ και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

Πάριου γλύπτη που δρα στην Αττική. Σε αυτήν παρατηρείται η αποτύπωση των έντονων αττικών 

χαρακτηριστικών’, όπως η πλαστικότητα του ενδύματος Παράλληλα, δεν υιοθετούνται τα τυπικά στρογγυλά 

παριανά περιγράμματα των κεφαλών οπότε οι αττικέ; τάσεις είναι πιο έντονες Ο Αριστίωνας λοστόν,, δε 

δείχνει απόλυτο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση των χαρακτηριστικών της σχολής καταγωγής του, ίσως επειδή 

μαθήτευσε κι έδρασε στην Αθήνα, οπότε προσκόμισε σχεδόν εξολοκλήρου την αντίστοιχη αττική 

τεχνοτροπία Χαρακτηριστικά αττικά στοιχεία αποτελούν η ισχυρή σωματική και η γενικότερη στερεή 

δόμησή της Η προσκόμιση όμως της άποψης ότι η Φρασίκλεια είναι ένα καθαρά αττικό έργο, είναι 

ριψοκίνδυνη αφού υπάρχουν μελετητές που υποστηρίζουν, όπως φαίνεται π,χ. από τη χρήση των έντονα 

αυλακωμένων πτυχώσεων, την' παριανή τεχνοτροπία της η οποία αναμφισβήτητα έχει προσαρμοστεί σε ένα 

αττικό περιβάλλον.136 Ωστόσο, στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι αποτελεί αττικό έργο είναι ότι είναι 

γνωστή η τάση των Παρίων καλλιτεχνών να υιοθετούν ξένες επιρροές Προφανώς ο Αριστίων δεν αποτελεί 

εςαίρεση. Περαιτέρω στοιχεία που αποκαλύπτουν την αττική της επίδραση, είναι το δυνατό και τονισμένο 

πηγούνι, το σχήμα του μετώπου, τα μάτια, το στόμα της και οι οξείες επιφάνειες του προσώπου. Αντίθετα, η 

απόδοση του πάνω μέρους του στήθους υποδηλώνει παριανες επιδράσεις1J 7

Πολλές φορές οι μελετητές εςαιτίας του περιγράμματος της δομής του καλύμματος της κεφαλής 

την παραλληλίζουν με την Κ66 (Staatliclie Museen. Antikensammlung 1800- εικ.31) με τη Φρασίκλεια όμως 

να αποδίδεται περισσότερο τεχνατροπικά προηγμένη.

Η Φρασίκλεια παραλληλίζεται επίσης με τη λεγάμενη «κεφαλή Wix»13S 138. η οποία μάλλον ανήκει σε 

κούρο, από τη Θάσο. Η δομή του προσώπου, το προφίλ με τα καλά σχεδιασμένα χείλη, αποτελούν ορισμένα 

αττικά χαρακτηριστικά, που τα συναντάμε και σε αρκετές προτομές από ψημένο πηλό στη περιοχή της 

Ακρόπολης Η κεφαλή, είναι κατασκευασμένη από παριανό μάρμαρο, λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Θάσος 

αποτελούσε αποικία της Πάρου. Ωστόσο, σήμερα πλέον έχει γίνει γενικότερα αποδεκτό, ότι κεφαλή Wix 

συμπληρώνεται σε έναν κορμό θασιακής σφίγγας139, στα 560-550 πΧ αποτελώντας ένα παριανό 

δημιούργημα Πάνω σε αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση αν βασιστούμε, καταλαβαίνουμε ότι στο πρόσωπο της 

Φρασίκλειας εντοπίζονται καιπαριανά χρρακτηριστικά τα οποία συνυπάρχουν με τα αντίστοιχα αττικά.

136 Ζαφειρόπουλος 1986, 102.
137 Κώστογλου-Δεσπίνη 1979, 185.
138 Κοπεγχάγη Ny Carlsberg Glyptotek 2823. Rolley 1994, εικ.288.
139 Γλυπτοθήκη 2823. Rolley 1994, εικ.288.
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Η περίοδος από τα μέσα του 6ου οα. πΧ, μέχρι και το 480πΧ, είναι καθοριστική για την ιστορία της 

αττικής γλυπτικής η σχέση της οποίας με την Ανατολική Ελλάδα και τις Κυκλάδες σίγουρα δεν έχει 

αποσαφηνιστεί Ο Payne στη προσπάθειά του να επιλύσει τις σχέσεις αυτές αναφέρει τη Κ21 (Μουσείο 

Καλών Τεχνών 269-εοο43), το πάνω μέρος της οποίας σήμερα βρίσκεται στο μουσείο Λυών, περνώντας ένα 

πολύ μεγάλο ταξίδι μέσααπό ιδιωτικές συλλογές Πλέον θεωρείται ότι προέρχεται από τη Μασσαλία Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση της άποψης ότι η Μασσαλία ίσως αποτελούσε ιωνική αποικία και είχε 

μεταφερθεί εκεί από την Ανατολική Ελλάδα. Το δεύτερο κομμάτι βρέθηκε στην Ακρόπολη. Η συγκόλληση 

των δυο, ήταν περίπλοκη υπόθεση, αφού ανάμεσά τους υπήρχε έντονη διαφοροποίηση στην τεχνοτροπία Σε 

πολλές λεπτομέρειες της όπως το λοξό ιωνικό ιμάτιο, η Κ21 είχε θεωρηθεί κωνικού καθαρά εργαστηρίου, 

υπόθεση όμως που λόγω του αττικού πεντελικού μαρμάρου μπορεί να αμφισβητηθεί Η περίπτωση να έχει 

επιρροές από τη κυκλαδική τέχνη είναι όμως εξίσου πιθανή. Οι επιρροές βέβαια από την τελευταία, σταματούν 

στον τρόπο απόδοσης της ενδυμασίας και στη στάση του σώματος140 Το σχήμα της κεφαλής και το 

γενικότερο περίγραμμα της μορφής καθώς και η ισχυρή σωματική δομή, θεωρούνται καθαρά αττικά 

Αποτελεί βέβαια, την κόρη εκείνη της Ακρόπολης που φέρει πρώτη το λοξό ιωνικό ιμάτιο, εικσνογραφικό 

στοιχείο το οποίο τελικά θα επικρατήσει στην πλειοψηφία των κορών της Ακρόπολης Ωστόσο, το τελευταίο 

έρχεται πάνω από το δεξί ώμο, αντί του συνήθους αριστερού, στοιχείο που μπορεί να εξηγηθεί είτε ως 

ενισχυτικό στοιχείο της ταύτισής της με Καρυάτιδα, είτε ως ένας λανθασμένος τρόπος αντίληψης των 

ανατολικών προτύπων141. Η μετάβαση από το γηγενές αττικό στο κωνικό κυκλαδικό ρούχο στα 550-540 πΧ, 

έχει επιτευχθεί φέρνοντας νέες μόδες14“ Στον τρόπο απόδοσης του ενδύματος μπορούν να γίνουν περαιτέρω 

παραλληλισμοί με την παριανή Κ61 (Πάρος 802 εικ. 17).143 Ομοιότητες παρατηρούνται και στον τρόπο 

απόδοσης του κόλπου, στη μυώδη απόδοση των μηρών, στο περίγραμμα του κάτω τμήματος του 

σώματος144 Υπάρχει επιπλέον η άποψη του Frel145 ότι η Κ21 έχει (ριλοτεχνηθεί από τον καλλιτέχνη του 

κούρου της Μερέντας που αποκαλύφθηκε μαζί με τη Φρασίκλεια (Κ7—εικ.43) λόγω ομοιοτήτων στα 

χαρακτηριστικά του προσώπου. Είναι επίσης πρωτοποριακή για την ανάσυρση του ενδύματος άπας αυτή 

παρατηρείται από τη δέσμη των πτυχώσεων στο επίπεδο του αριστερού μηρού, καθώς και για την προβολή 

του αντίστοιχου σκέλους τα πρώτα δηλαδή σημεία ένδειξης της κίνησης

140 Karakasi 2003, 129.
141 Ridgway 1990, 602.
,42 Payne 1997,39-40.
143 Karakasi 2003, 128.
144 A ~ο.π.
145 Frel. J., “The Scluptor of the Kouros from Myahinous”, AAA 6, 1973, 367, εικ 1-2.
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Περνώντας στη δεύτερη ομάδα των ώριμων αρχαϊκών κορών της Ακρόπολης, από το 530-500 πΧ, 

ο τύπος της Πεπλοφόρσυ εξαφανίζεται Με την επικράτηση του νέου ιωνικού ενδύματος νέες ποικιλίες 

μπορούν να επιτευχθούν. Επικρατεί η διακοσμηση της επιφάνειας όπως αυτή «ζωντανεύεωακόμα 

περισσότερο με τα ίχνη των χρωμάτων.146.

Η έντονη διακοσμητικοτητα της ώριμης αρχαϊκής αττικήςγλυπτικής προδίδει τον άμεσο συσχετισμό 

της με την ανάπτυξη της ιωνικής τέχνης Αυτό που μένει να επιλυθεί από την έρευνα είναι ειδικότερα ο τόπος 

καταγωγής της τέχνης αυτής και πώς διοχετεύτηκε σε όλη την'περιοχή της Αττικής και της Αθήνας Μάλλον 

τον τόπο καταγωγής θα πρέπει να αναζητήσουμε στα περίχωρα της Αττικής αλλά οποιαδήποτε απάντηση δεν 

μπορεί να είναι απόλυτη και βέβαιη.147

Σε αυτή την ομάδα ώριμων αρχαϊκών κορών, ο Payne διακρίνει τρεις κατηγορίες Στην πρώτη, 

τοποθετεί τις περίτεχνες κόρες άμεσα επηρεασμένες από την ιωνική τέχνη, που χρονολογούνται πριν τα τέλη 

του έΤ αι πΧ Τα χαρακτηριστικά της ιωνικής γλυπτικής παρατηρούνται στις κόρεςτης Ακρόπολης χάρη στη 

χρήση του χιτώνα και του διαγώνιου ιματίου. όπου συχνά ο τρόπος απόδοσής τους συνδέεται με τον 

αντίστοιχο των παριανών έργων. Σε αυτές παρατηρούμε τη χαρακτηριστική απόδοση των ματιών που 

παίρνουν τη μορφή σταγόνας νερού.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, η κόρη που ο Payne ξεχωρίζει και θεωρεί την πιο αντιπροσωπευτική, 

αποτελεί η Κ27 (Μουσείο Ακροπόλεως 682-εικ.49). Πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο με έμφαση στις 

λεπτομέρειες και με κατανόηση στην απόδοση των σωματικών μορφών, γενικά χαρακτηριστικά της ιωνικής 

γλυπτικής Η τελευταία επιβεβαιώνεται με την καθολικάτερη λάμψη της επιφάνειας με την ένθεση πολλών 

κοσμημάτων και την απόδοση του ενδύματος Κι ενώ ο Payne τη θεωρεί ένα αττικό έργο το οποίο 

επηρεάστηκε άμεσα από την' ιωνική τέχνη, η Καρύδη, θεωρεί ότι πρόκειταιγια έργο ενός μετανάστη από τη Β. 

Ιωνία Ο Langjotz από την άλλη και κάποιοι άλλοι μελετητές θεωρούν ότι το έργο αποτελεί αντίγραφο λόγω 

του συνδυασμού ενός αέρα ελευθερίας αλλά και λεπτομέρειας στοιχεία που μπορούμε να δούμε στην 

ανηγραφική παράδοση.148

Στα πλαίσια της ίδιας ιωνικής ένδυσης και γενικότερης έντονης διακοσμηπκότητας θα πρέπει να 

ενταχθεί και η Κ34 (Μουσείο Ακροπόλεως 675 εικ.58), όπου η πολυτέλεια στη λεπτομέρεια και η γενικότερη 

διακοσμηττκότητα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, στα στοιχεία του προσώπου 

παρατηρείται ακόμα πιο έντονα ο κυνισμός της μορφής τόσο μέσα από το μεγάλο σχήμα του προσώπου, την 

αυτονομία των' επιφανειών του, την ακρίβεια (γνωρίσματα που περισσότερο μας παραπέμπουν σε μια χιώτικη

146 Richter 1968. 10.
l47Payne 1997, 49.
148 Croissant 1983,258.
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τεχνοτροπία) καθώς και χάρη στην πολυτελή απόδοση της κόμης Παραλληλισμοί της συγκεκριμένη μορφής 

μπορούν να γίνουν με την κόρη από τη Λίνδο.149 150 151 152 153 154

Η δεύτερη κατηγορία που ορίζει ο Payne, περιλαμβάνει το βασικό παράδειγμα της Κ28 (Μουσείο 

Ακραπόλεως 681-εικ.50). Το έργο σχετίζεται με μια ενεπίγραφη βάση που φέρει το όνομα του γλύπτη 

Αντήνωρος Ο τελευταίος είναι γνωστός κυρίως για τη δράση του στη χαλκοπλαστική, χαρακτηριστικά της 

οποίας εντοπίζουμε στον τρόπο απόδοσης των πτυχών, λείων και σωληνωτών, υιοθετώντας με αυτόν τον 

τρόπο, τα μεταλλικά πρότυπα. Ωστόσο, δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το συνδυασμό των δυο. 

Εζρλλσυ τα άκρα πόδια της κόρης βρίσκονται πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο και δεν είναι 

κατάλληλα για την τοποθέτησή τους στη βάση αυτή130 Αποτελεί το πιο μνημειώδες παράδειγμα ανάμεσα στις 

κόροςτης Ακρόπολης Η μορφή έχει μια μεγαλειώδη και ίσως πρωτόγνωρη σταθερότητα

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η κόρη Μουσείο Ακροπόλεως 1360, που έχει ομοίως 

υπερφυσικό μέγεθος Η Κ28 βέβαια, είναι πολύ πιο εςελιγμένη στη δομή και τον τρόπο απόδοσής της και 

διέπειαι από αρκετά έντονη διακοσμηπκοτητα. Ωστόσο, διατηρεί το παραδοσιακό στην αττική πλαστική 

αθλητικό ιδεώδες Η βασική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις κόρες αυτές και την αντιπροσωπευτική της 

προηγούμενης κατηγορίας Κ27 είναι ο όγκο: των σκελών που φυσικά στη δεύτερη είναι πολύ μικρότερος και 

σε μια σύγκριση των πτυχώσεων μεταξύ τους θα λέγαμε ότι στη πρώτη κατηγορία φαντάζουν αδύνατες και 

ασχημάτιστες131

Η Κ28 λοιπόν, μας αναδεικνύει έναν κόσμο περισσότερο λιτό, χωρίς να υποκύπτει στις έντονο; 

διακοσμητικές τάσεις Αποδίδει έναν αέρα περισσότερο συντηρητικό σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής 

Κάθε ένδυμά της έχει αποκτήσει έντονη μάζα και ένα παιχνίδι φωτός -σκιάς επικρατεί στην όλη επιφάνεια. 

Είναι σημαντική διότι αποκαλύπτει τις δυνατότητες των αντίστοιχων χάλκινων έργων.

Σε γενικές γραμμές η ιωνική τάση στην Ακρόπολη είναι δικαιολογημένη, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

σε αυτό το χώρο επικρατεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός γλυπτών που προέρχονται από διαφορετικά 

εργαστήρια όπως της Χίου και της Σάμου. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, εφόσον η ιωνική τέχνη έχει τρεις 

βασικές σχολές που την αντιπροσωπεύουν; τη Χίο. τη Σάμο και τη Μίλητο.15 3 Ο τρόπος όμως απόδοσης των 

ιωνικών χαρακτηριστκών, ποικίλα ανάμεσα στις διάφορες περιπτώσεις Tim' κορών της Ακρόπολης134

149 Αρχ. Μουσείο Κων/πολης 9380: Croissant 1977, εικ. 43.
150 Payne 1997,55.
151 ό.π., 50.
152 Stewart 1990, 124.
153 ό.π., 216.
154 Rolley 1994, 183.
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Μια τελευταία ομάδα κορών από την Ακρόπολη, έχει καταταχθεί στα υστεροαρχράκά χρόνια και 

αρχές 5ου ατ πΧ. Οι καλλιτέχνες του αυστηρού ρυθμού αποδίδουν στις ελάχιστες ύστερες αρχρακές-πρώιμες 

κλασικές κόρες της Ακρόπολης μια διαφάνεια στον χιτώνα, που αναούρειαι διαγωνίως των σκελών τους 

μειώνονταςτην επιφάνειατου σώματος προς χάριν του ενδύματος1'7'’

Η πρώτη λοιπόν μετάβαση από τον έντονο ιωνισμό στον αυστηρό ρυθμό, έρχεται στα 

υστεροαρχρόόκά και πρώιμα κλασικά χρόνια όπως μπορούμε \α παρατηρήσουμε από τα δυο βασικά 

παραδείγματα της Κ52 (Μουσείο Ακροπόλεως 688-euc62) και Κ53 (Μουσείο Ακροπόλεως 686-ακ.64-90). 

Με την έναρξη του 5“ ατ πΧ, πλέον γυρίζουμε σε πιο λιτή τεχνοτροπία και στην απόρριψη των 

εκλεπτύνσεων των αρχαϊκών χρόνων. Η Κ52 στα 480 πΧ αποκαλύφθηκε στα ερείπια των Προπυλαίων, και 

φέρει χαρακτηριστικά ήδη γνωστά από την αρχαϊκή περίοδο, αν και ο πλαστικός τρόπος απόδοσης των 

πτυχώσεων του συμμετρικού ιματίσυ προδίδει τα πρώιμα κλασικά χαρακτηριστικά.155 156 Ταλαντεύεται στην 

ουσία ανάμεσα σε δυο τεχνοτροπίες με την απόδοση αφενός αρχαϊκών χαρακτηριστικών κι αφετέρου 

πρώιμων κλασικών όπως βλέπουμε από την απουσία λχ. του αρχαϊκού μειδιάματος στοιχείο του νέου 

αυστηρού ρυθμού καθώς και την' κάλυψη ολόκληρου του σώματος από το αδιαφανές ένδυμα.157 158 Σε γενικές 

γραμμές όμως παραμένει στην πρωιμότερη τεχνοτροπία.13 8

Την πλήρη ανάπτυξη του σταδίου αυτού, θα παρατηρήσουμε στην Κ53 (Μουσείο Ακροπόλεως 

686-εικ.64-90), γνωστή ως η κόρη του Ευθυδίκου. Οι οριζόντιοι και κάθετοι άξονες, στην όλη μορφή, είναι 

πλέον δεδομένοι και γίνονται εύκολα αντιληπτοί από την κατά τομή όψη. Το πηγούνι παρουσιάζεται δυνατό. 

Το περίγραμμα του προσώπου αποδίδεται πεπλατυσμένο. Τα επίπεδα του προσώπου είναι ακόμα 

απλούστερα, η τοξωτή απόδοση του στόματος γίνεται πλέον καλύτερα ορατή. Η έκφρασή της δεν επιτρέπει το 

προηγούμενο αρχαϊκό μειδίαμα, ενώ η δύναμη της δομής της δεν εντοπίζεται στους ώμους της όπως στην 

πλειοψηφία των παραδειγμάτων, αλλά αντίθετα, στο πλατύ κυλινδρικό σχήμα του κορμού της Τέλος εντελώς 

ασυνήθιστο χαρακτηριστικό αποτελεί ο τρόπος απόδοσης του λαιμού, οις ξεχωριστό κυλινδρικό σχήμα.

Η πρώτη βαθμίδα του αυστηρού ρυθμού εκφράζεται στη Κ53 και παράλληλα, ο τύπος των κορών 

οδεύει προς την εξρκράνισή του. Νέες μόδες και τύποι πλέον θα αρχίσουν να καταλαμβάνουν την 

εικονογραφία της ελληνικής γλυπτικής

155 Ridgway 1970,21.
156Boardman 1982, 111
157 Brouskari 1974, 128.
158 Ridgway 1970,38.
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Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΣ
Σε όλο το διάστημα της εξέλιξης του τύπου, ον κόρες διατηρούν μια αυστηρή μετωπικότητα, η οποία

ωστόσο θα συνδυαστεί με μια σταδιακή απόδοση της κίνησης αρχικά στη περιοχή των σκελών και περαιτέρω 

στην αντίστοιχη των χεριών κι εύλογα, σταδιακά μεταβάλλονται ον λεπτομέρειες του τύπου. Αρχικά, και για να 

δούμε μια χρονολογική εξέλιξη των αλλαχών που συντελσύνται. αναφέρουμε τη περίπτωση της ΚΙ (Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο 1 εικ23) όπως περιγράφηκε παραπάνω, όπου ακριβώς παρατηρούμε την απόλυτη 

απουσία της κίνησης και την αποτύπωση της άκαμπτης στάσης που δεν επιτρέπει τη ζωτικότητα στη μορφή, 

όπως τη συναντάμε σε μεταγενέστερα παραδείγματα.

Στάση των μορφών
Εξετάζοντας λοιπόν αρχικά τη στάση των καρών, μπορούμε να δούμε τις διαφοροποιήσεις που αυτή 

αποκτά με το πέρασμα των χρόνων'.

Έτσι, στα πρώιμα παραδείγματα, τα σκέλη τους βρίσκονται στην ίδια οριζόντια, περιορίζοντας τη 

μορφή σε μια μη φυσιοκρατική απόδοση, δεδομένου ότι καμία ρεαλιστικά ιστάμενη μορφή, δε μπορεί να 

νοηθεί με το σχεδόν' απόλυτο παραλληλισμό των σκελών. Την τάση αυτή συνεπώς μπορούμε να 

παρατηρήσουμε στις πρωιμότερες κρητικού και ναξιακού αντίστοιχα εργαστηρίου κόρες Κ15 (Μα 3098- 

εικ.1) και ΚΙ (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1 εικ23), στις σαμιακές κόρες του Χηραμύη Κ16 Μα 686- 

εικ.7 και Κ67 Staatliche Museen, Antikensamrrdung 1739 εικ.11 ), στη σαμιακού - παριανσύ εργαστηρίου 

κόρη από το Ρέντη Κ76 (ΜΑ 2530-εικ29). στην αττικής τεχνοτροπίας λεχ. Θεά του Βερολίνου (Κ66) ή και 

στη Φρασίκλεια (Κ7) (παριανού ή αττικού εργαστηρίου). Οι χρονολογήσειςτων προαναφερθέντων κορών, σε 

μια περίοδο από την αρχή της ανάπτυξης της μνημειώδους γλυπτικής και περαιτέρω από το 580 μέχρι περίπου 

το 550 πΧ. αποδεικνύουντην πρώιμη χρήση της συγκεκριμένης στάσης

Η εξέλιξη του τύπου βέβαια, όπως αυτή παρατηρείται σε γενικές γραμμές με τον ίδιο τρόπο σε 

ολόκληρο τον έλλαδικό χώρο, επιβάλλει μια σταθερή μετατροπή από τη σχηματοποιημένη μορφή, σε μια όλο 

και περισσότερο ρεαλιστική.159 Αυτή η τάση γίνεται εύκολα κατανοητή, σε πρώτο επίπεδο, μέσα από την 

κίνηση που αποκτούν' τα σκέλη, με τη προβολή του αντίστοιχου αριστερού ή δεξιού. Στοιχείο δηλαδή που 

αποτελεί σαφές δάνειο από τον τύπο του κούρου, με τη συνήθη προβολή του αριστερού σκέλους Η 

αποτύπωση της κίνησης αυτής γίνεται ανττληπτή, είχε από τη σαφή δήλιυση των άκρων ποδιών των κορών και 

τη προεξοχή του ενός είτε από τη μελέτη του ενδύματος σε σχέση με την απόδοση των πτυχώσεων', οι οποίες 

απουσιάζουν στο προβαλλόμενο σκέλος Την πρώιμη αυτή προσπάθεια αποτύπωσης της κίνησης και 

επομένως τη ρεαλιστικότερη προσέγγιση της μορφής παρατηρούμε σε διάφορα παραδείγματα : σαμιακά 

Κ60- (Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου XI αρ. 16-αθ). Κ59 (Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

159 Richter 1968, 2.
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της Σάμου 1217), περαιτέρω σε παριανά Κ74 (Δήλος Α4067-ετκ27), αττικά Κ23 (Μουσείο Ακροπόλεως 

678-ακ.45). Κ26 (614^uc47). Κ25- (680εικ48). K27-(682-eac49), Κ284681 -suc50, Κ29-672 eoc.51).

Βασικό επίσης χαρακτηριστικό tcov κορών αποτελεί από τα μέσα του 6” αι πΧ, η ανάσυρσητου 

ενδύματος στην πλευρά του προβαλλόμενου σκέλους με το ένα χέρι, και το άλλο προτεταμένο να κρατά 

κάποιο αντικείμενο ή προσφορά Η ανάσυρση του ενδύματος εςμσφαλίξει στη γυναικεία μορφή την κίνηση, 

όπως αυτή αποκαλύπτεται σε πολλές περιπτώσεις όπως στις σαμιακές Κ60 (εικ.5) και Κ58 (Αρχαιολογικό 

Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου 768-εικ. 10) ή τις αττικές Κ21, Κ25, Κ28, Κ27.

Εκτός όμως από τη στάση της γυναικείας μορφής ενδιαφέρει να εξετάσουμε και τις σταδιακές 

αλλαγές που τελούνται και σχετικά με την κίνηση των χεριών, όπως αυτή συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις 

προσφορές που κρατούν.

Κίνηση χεριών
Ήδη στη πιο πρώιμη Κ15, του κρητικσύ εργαστηρίου ξρκάθαρη είναι η τοποθέτηση του χεριού πάνω 

στο στήθος Στη συγκεκριμένη ωστόσο περίπτωση η κίνηση αυτή δηλώνει μάλλον το θεϊκό και γονιμικό 

χαρακτήρα της μορφής

Η κίνηση αυτή παρατηρείται στην' πλειοψηφία των πρώιμων κορών, κυρίως γύρω στα 560 πΧ, 

κρίνοντας από παραδείγματα τόσο του σαμιακού (Κ16-Μα 686. K68Staadiche 1750-εικ8). όσο του ναξιακού 

(Κ19-Κ20 Μουσείο Ακροπόλεως 677 κω619-εικ4(Μ1)καθώςκαιαττικσύ εργαστηρίου όπωςηΚ21 Λυών 

(εικ.43). που ωστόσο χρονολογείται υστερότερα. Την ίδια κίνηση επίσης παρατηρούμε στις Κυρηναϊκές κόρες 

(560-550 πΧ) και γενικότερα στην ομάδα των νησιωτικών κορών.160

Η βασικό) όμως στάση που υιοθετείται για το κράτημα των προσφορών’ στην εκάστστε θεότητα, 

αποτελεί η πρόταση του χεριού (συνήθως του αριστερού), η οποία θα αποτελέσει ειδικά από το τρίτο τέταρτο 

του 61" αε πΧ., το σήμα κατατεθέν της εικονογραφίας των κορών. Η κίνηση αυτή, τις διαφοροποιεί από τους 

αντίστοιχους κούρους ελάχιστα μόνο παραδείγματα από τους οποίους ξέρουμε με προτεταμένα τα χέρια 

Εκτός όμως από την αναθηματική χρήση, η στάση αυτή δείχνει και μια σύνδεση του τύπου με την 

εικονογραφία της λατρείας

Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα προέρχονται από τις μαρμάρινες κόρες της Ακρόπολης η 

ακμή των οποίων εντάσσεται στα τέλη του β* at πΧ Ενδεικτικά αναφέρουμε, τις Κ22 (Μουσείο 

Ακροπόλεως 679), Κ26-614 (εικ.47) και Κ27 στις οποίες (καθώς και σε πολλά άλλα παραδείγματα) η 

πρόταση του χεριού υποδηλώνεται από την παρουσία οπών. Ως κόρες στις οποίες σώζεται το προτεταμένο

160 Karakasi 2003, 102.
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χέρι, αναφέρουμε τις ατπκού εργαστηρίου Κ23 Μουσείο Ακροπόλεως 680-εικ.45, Κ31-670 καθώς και την 

Κ27. Στο προτεταμένο χέρι οι κόρες έφεραντη προσφορά 7τρος τιμήν της θεότητας

Η καταγωγή των δύο παραπάνω μοτίβων κίνησης των χεριών, μπορείνα εντοπιστώ σε φρυγικές και 

ύστερες χπππτκές παραστάσεις για το χέρι που έρχεται στο στήθος και το προτεταμένο αντιστοιχίας161

Σε αυτό το σημείο όμως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι σε πρώιμα παραδείγματα ο χιτώνας δεν 

ανασύρεται από τη σωστή φυσιοκρατικά πλευρά αλλά από την αντίθετη δηλαδή εκείνη του μη 

προβαλλόμενου σκέλους Κ60 (Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου XI αρ. 16-enc5).

Η πρώτη σωστή αποτύπωση της ανάσυρσης του ενδύματος έρχεται στα 560-550 π.Χ., με τις κόρες 

του συντάγματος του Γενέλεω, ενώ επικρατεί με τα λίγο μεταγενέστερα παραδείγματα των αρχαϊκών κορών 

της Ακρόπολης από τα 550 έως 5CXM90 π.Χ.' Εχουμε δηλαδή το «τράβηγμα» του χιτώνα από την πλευρά του 

προβαλλόμενου σκέλους που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι το αριστερό, όπως βλέπουμε στα 

παραδείγματα των αρχαϊκών κορών της Ακρόπολης π.χ. στις Κ48 (Μουσείο Ακραπόλεως 685-εικ.64), Κ43 

(Μουσείο Ακροπόλεως 605-enc38), Κ41 (Μουσείο Ακροπόλεως 595-euc61). Άλλα παραδείγματα 

αποτελούν οι Κ23 (Μουσείο Ακροπόλεως 680-εικ45), Κ28 (Μουσείο Ακροπόλεως 681-εικ.50) Κ29 

(Μουσείο Ακραπόλεως 672-eoc51).

Η πρόταση των χεριών των κορών, μπορεί να αποτελέσει μια βάση για τον χαρακτηρισμό τους ως 

παραστάσεις θεοτήτων ή θνητών, που κρατούν συγκεκριμένες προσφορές Αυτή ακριβώς η κίνηση 

παρατηρείται και στα διάφορα αναθηματικά ανάγλυφα όπου οι πιστοί παρουσιάζονται να πλησιάζουν τις 

θεότητες κρατώντας τις αντίστοιχες προσφορές όμοιες με αυτές των κυρών της Ακρόπολης (ρόδια, καρποί, 

λουλούδια, στεφάνι, μικρά ζώα). Ωστόσο, τα παραδείγματα των επιβεβαιωμένα αναθηματικών κορών 

Φιλίππη και Ορνίθη από το σύνταγμα του Γενέλεω στη Σάμο, παρουσιάζονται με άδεια τα χέρια. Παράλληλα, 

και στις επιτύμβιες κόρες μπορούμε να παρατηρήσουμε παρόμοιες στάσεις χεριών ή και αντικείμενα που 

κρατούν σε αυτά με τις αντίστοιχες των αναθηματικών, οπότε αυτές δε μπορούν να αποτελούν δηλωτικό 

στοιχείο της απόδοσης συγκεκριμένης ταυτότητας και ερμηνείας

Επίσης και άλλου είδους κινήσεις των χεριών, σε κόρες από διαφορετικά ιερά μπορούν να τις 

χαρακτηρίσουν αναθηματικές Τέτοιου είδους χειρονομίες μπορούμε να πούμε ότι είναι η κίνηση του χεριού 

προς το στήθος στο παράδειγμα της Κ15 ( ΜΑ 3098-εικ.Ι) (αν και γενικά θεωρείται γονιμικού ή θεϊκού 

περιεχομένου χαρακτήρα κίνηση), ή τα φερόμενα προςτα κάτω άκρα των πλοκάμων χέρια στη περίπτοοση της 

Κ64 (Μουσείο Χίου 225-εικ. 19). Αυτή ακριβώς η κίνηση με την ανοιχτή παλάμη του χεριού να έρχεται στο

161 Keesling 2003, 153.
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στήθος ή στο επίπεδο των ώμων, ίσως αποτελεί τον πρόδρομο της μεταγενέστερης πρότασης των χεριών με 

ανοιχτή παλάμη στο μοτίβο της δεςρσης, όπως τις συναντάμε σε κλασικά ανάγλυφα.16'

Η πρόταση του ενός ή δυο χεριών μπορεί επίσης να συνδεθεί και με λατρευτικά αγάλματα της 

ύστερης αρχαϊκής περιόδου, όπως αυτά μπορούν να ανασυσταθούν κυρίως βάσει επιγραφών και 

λογοτεχνικών πηγών. Ενδεικτικά έχουμε τις περιγραφές του Παυσανία για την Αθηνά Πο/αάδα (Παυσ. 

126.5), όπως την είδε στο Ερεχθειο. Εκτός από την πλούσια διακάσμησή της σημειώνει ότι είχε προτεταμένα 

και τα δυο της χέρια κρατώντας μια κουκουβάγια και μια φιάλη. Η παρατήρηση αυτή αφορά σε μια περίοδο 

όπου έχει αρχίσει κατά κόρον η χρήση της πρότασης των χεριών από τη πλειοψηφία των μαρμάρινων κορών 

της Ακρόπολης.

Η ίδια χειρονομία επίσης μπορεί να συνδεθεί με ένα τελετουργικό των θεοτήτων, όπως μας το 

αναφέρει ο Αριστοφάνης (Αριστοφ.Όρνιθες II 518-519), με το έθιμο να τοποθετούν στα χέρια των 

θεϊκών αγαλμάτων τα σπλάχνα των ζώων (ιερός νόμος). Την επιβεβαίωση του όρου αυτού παίρνουμε από το 

αποσπασματικό χέρι από την Ακρόπολη162 163, όπου η προσφορά του έχει ταυτιστεί σύμφωνα με την 

Keesling164, με τμήμα κρέατος ή συκωτιού., μια άποψη που ωστόσο δε γίνεται ευρύτερα αποδεκτή. Ο 

Langlotz165 έχει υποστηρίςρι ότι έφερε στο χέρι της προσφορά. Επίσης τα αγάλματα περιγράφσνται να 

προτάσσουντα χέρια τους με τέτοιον τρόπο σα να θέλουν να πάρουν τις προσφορές από τους πιστούς χωρίς 

να τις επιστρέφουν (Αριστοφ, Εκκλησιάζουσω II777-783).

Παράλληλα, όμως πολλά είναι τα παραδείγματα λατρευτικών αγαλμάτων, τα οποία παριστάνονιαι 

με άδεια χέρια Από τις κόρες της Ακρόπολης η περίπτωση της Κ28 (Μουσείο Ακροπόλεως 681-euc50), αν 

και γενικά έχει θεωρηθεί ότι ανάμεσα στον εκλειπόμενο αντίχειρα της και στον' δείκτη, κρατούσε είδος 

στεφανιού ή κορδέλας είναι πολύ πιθανό να είχε άδεια τα χέρια Η ίδια υπόθεση μπορεί να προταθεί και για 

την Κ50 (Μουσείο Ακροπόλεως 615).

Κόμη
Τα μαλλιά μακριά, συνηθίζουννα πέφτουν χαμηλά σε πλούσιους βοστρύχους ή πλοκάμους που από 

τσνό3 αιπΧκιεξήςενισχυσνταιμεταινία,δι^

Στις σαμιακές μάλιστα περιπτώσεις προτιμάται μια πιο ιλλσυζιονιστική απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, 

στις κόρες του 7°° ας πΧ (ΚΙ, Κ16 καιη πρόσφατα αποκαλυφθείσα κόρη από τη Σαντορίνη Κ89-εικ..81), τα 

μαλλιά πέφτουν στο πλάι και στη πλάτη σε ενιαίες στέρεες μάζες που όμως εξελίσσονται σε αυτόνομους

162 ό.π., 150.
163 Keesling 2003, εικ.52. Μουσείο Ακροπόλεως αρ. ευρ. 386.
164 ό.π., 160.
165 Langlotz, 1939, αρ. 211.
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πλοκάμους μέσα από κάθετους και οριζόντιους διαχωρισμούς που ζεχωρίζουν jjovo στο μπροστινό τμήμα css 

κάθε πλευρά Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς φτάνουμε σε χρονολογήσεις απότο530π.Χ.κχ^ηκόμη 

γίνεται ακόμα πιο περίτεχνη και διακοσμείται περισσότερο (Μουσείο Ακροπάλεως 669, Κ73-Μοοσείο 

Ακροπόλεως 660, Κ23-Μουσείο Ακροτιόλεως 680-εικ.45).

Το βασικό αιπό σχέδιο ακολουθείται συνεχώς με τους πλοκάμους που κατεβαίνουν στη πλάτη να 

καταλήγουν σε κυκλικό ή κυλινδρικό περίγραμμα Στη συνέχεια, έχουμε και κάθετες ραβδώσεις που 

τελειώνουν σε σπιράλ σχέδια Το όλο μοτίβο συμπληρώνεται από βοστρύχους που προστίθενται στα πλάγια 

Επίθετα, ανάγλυφα ή γραπτά κοσμήματα αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την κομψότητα της 

γυναικείας κόμης.

Κοσμήματα
Οι κόρες λοιπόν, κοσμούνται με πλούσια ενδύματα (όπως αυτά με λεπτομέρεια εςρτάζονται 

παρακάτω) και κοσμήματα από τα οποία τα βασικά είναι τα περιδέραια τα ψέλια, τα ενώτια και ανά 

περιπτώσεις τα διαδήματα οι ταινίες ή τα ποικίλα σπειροειδή σχέδια

Τα περιδέραια παρουσιάζουν διάφορους τύπους ανάλογα με τις χρονολογικές περιόδους, οπότε π.χ. 

έχουμε τη μορφή ενός απλού σύρματος διακοσμημένο με περίοπτα Συχνά δηλώνονται με την παρουσία 

χρώματος και παίρνουν τη μορφή σειράς από πέρλες166 167 Τα ψέλια αποκτούν σπιράλ, ή κυκλικές μορφές και 

είναι είτε ζωγραφισμένα, είτε χαραγμένα είτε έχουν μεταλλικά ένθετα κοσμήματα Μπορεί μάλιστα να 

παίρνουν τη μορφή όφεως που γυρνά γύρω από το χέρι (Κ31 Μουσείο Ακροπόλεως 670-euc52) . Τα

ενώτια δεν εντοπίζονται τόσο στις κόρεςτου 7™ ατ πΧ, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις το αυτί καλύπτεται στο 

μεγαλύτερο τμήμα του με την κόμη. Αλλά ακόμα κι όταν δεν καλύπτονται από τα μαλλιά δε διακοσμούνται 

με ενώτια Ένα από τα πιο πρώιμα παραδείγματα κόρης που φέρει ενώτια είναι η θεά του Βερολίνου και 

ακολουθεί η κόρη της Λυών και η Φρασίκλεια (Κ21-εικ.43 και Κ7-εικ32). Τα ενώτια, συνήθως παίρνουν τη 

μορφή δακτυλίου ή δίσκου με περίοπτα που κρέμονται στο κάτω τμήμα τους Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις 

που σιαματσύν στην απόδοση των κυκλικών δίσκων, οι οποίοι μάλιστα διακοσμούνται με εγχάρακτο ρόδακα, 

καθαρά ιωνικό στοιχείο και προφανώς δάνειο από την Αίγυπτο, όπως τον συναντάμε στις κόρες από την 

Έφεσο.168 Τέτοιου είδους ενώτια ανήκουν στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο.

Η στεφάνη αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνηθες κόσμημα για την κάλαιψη της κεφαλής καθώς και η 

πλατιά ταινία Παράλληλα, οι περιγραφές τόσο των γυναικών όσο και θεοτήτων στην ομηρική ποίηση.

Lechat 1890,337.
167 A -ο.π.
168 Richter 1968, 11.



τονίζουν την ομορφιά της κόμης και διακόσμου της169 Γενικά οι αποδόσεις των κορών απαιτούν λεπτομέρεια 

και έντονη διακοσμητικότητα όπως αυτή τονίζεται και με άλλα στοιχεία ή κοσμήματα.

Ευρεία λοιπόν είναι και η χρήση του διαδήματος, το οποίο καταλήγει σε ένα σημείο στο κέντρο του 

μετώπου, διακοσμείται με πλούσια ζωγραφισμένα σχέδια σε συνδυασμό με μεταλλικά ένθετα κοσμήματα 

όπως επιβεβαιώνεται από τις οπές Ο όρος στεφάνη ετυμολογικά μπορεί να εξηγηθεί ως προερχόμενο από το 

στέφω δηλαδή οτιδήποτε κυκλώνει κάτι άλλο. Ο μεγάλος αριθμός των οπών που παρατηρούμε στις 

περισσότερες κεφαλές των κορών, ίσιος θα πρέπανααπιοκατασιαθεί στο μυαλό μας με στεφάνη σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες παραστάσεις από την αγγειογραφία170. Άλλο είδος καλύμματος της κεφαλής αποτελεί ο πόλος 

που φοριέται τόσο από θεότητες όσο και από θνητές

Οι σφηκωτήρες λειτουργούσαν για τη συγκράτηση των μαλλιών. Τέλος επιμέρους στοιχεία 

κόσμησης απαρτίζουν τα μεταλλικά ένθετα, όπως οι ορειχάλκωνες βλεφαρίδες που τοποθετούνται στις κόγχες 

των ματιών. Τα ένθετα αυτά τμήματα δε μας έχουν διασωθεί σε μεγάλο αριθμό αρχαιολογικά.

Πέρα όμως από τον καθαρά διακοσμητκό ρόλο που όλα τα προαναφερθέντα έχουν, εξίσου μεγάλου 

ενδιαφέροντος είναι οι περόνες οι πόρπες και τα κουμπιά για τη συγκράτηση και στερέωση του ενδύματος 

Στις πρώιμες αρχαϊκές κόρες χρησιμοποιούνται κυρίως περόνες μεγάλου μήκους για τον ίδιο σκοπό. Στον 7ο 

και 6ο αι πΧ, οι κόρες δε φέρουν στερεωτικά μέσα γιατί αυτά καλύπτονται είτε από το επίβλημα που πέφτει 

πάνω από τους ώμους είτε από τη φενάκη που χρησιμοποιείται ακόμα σύμφωνα με τα δαιδαλικά δεδομένα. 

Στο δεύτερο τέταρτο του 6ου αι. τιΧ. εμφανίζεται το πιο βασικό μέσο για τη στερέωση του χιτώνα που 

υπερισχύει των ριψοκίνδυνων και μη πρακτικών περονών. Έτσι, πλέον' κυριαρχούν' τα κουμπιά τα οποία 

αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό, ή και από φθαρτά υλικά. Παριστάνονται να έχουν μικρές θηλιές στο 

κυρτό κάτω τμήμα τους με μικρές επιχρυσωμένες υποδοχές που διακοσμούνται με γοργόνεια στο πάνω
, 171τμήμα.

Πολλά είναι και τα μεταλλικά ένθετα κοσμήματα στα μαλλιά που δε μας έχουν διασωθεί, ενώ 

μεταλλικοί είναι και ορισμένοι από τους βοστρύχους Η πλούσια διακόσμηση των κορών μπορεί να 

επιβεβαιωθεί αρχαιολογικά από τις κόρες της Ακρόπολης που συνδυάζουντόσο ένθετα μεταλλικά κοσμήματα 

(λόγω των οπών) όσο και διαδήματα πόλους αλλά κυρίως ταινίες Σίγουρα έφεραν κοσμήματα στην κεφαλή 

και στα αυτιά και μάλιστα η απόδοση αυτών στις περισσότερες από αυτές είναι μαρμάρινη και όχι επίθετη ή

169 Keesling 2003, 144.
170 Ridgway 1990,610.
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γραπτή.172 173 Με το παράδειγμα της Κ34, μπορεί να επιβεβαιωθεί η χρήση των κοσμημάτων και css μικρότερα 

αγαλμάπα μικρότερα του 1μ

Τέλος η παρουσία οπής στο κέντρο του κρανίου επιβεβαιώνει την ύπαρξη μηνίσκου που 

αποσκοπούσε στην αποφυγή των πουλιών από τα αγάλματα Μια τέτοιου είδους προστασία προφανώς θα 

χρειάζονταν οι κόρες που βρίσκονταν σε εξωτερικό περιβάλλον.171

Τα υποδήματα των κορών αποτελούν κατά κύριο λόγο τα σανδάλια ειδικά σπς μεταγενέστερες 

περιόδους Οι λωρίδες των σανδαλιών δηλώνονται είτε σε ανάγλυφο είτε ζωγραφίζονταν, ενώ οι σόλες 

δουλεύονταν σε ενιαία μάζα με το πέλμα. Πιο σπάνα η κόρη εμφανίζεται με το πόδι γυμνό.

Αναμφισβήτητα τις κόρες όπως και τα υπόλοιπα γλυπτά έργα, δε θα πρέπει να τις φανταστούμε 

άχρωμα Σίγουρα λοιπόν το χρώμα τους προσέδιδε μια διαφορετική και πιο δεσποτική εντύπωση. Μια τέτοια 

εικόνα μπορούμε αμυδρά να πάρουμε από τις κόρες της Ακρόπολης Αθηνών που σώζουν κάποια ίχνη 

χρώματος Το μεγαλύτερο τμήμα της λευκής επιφάνειας παραμένει άβαφο αλλά διακοσμείται με επιμέρους 

κοσμήματα Αντίθετα οι μικρές επιφάνειες όπως τα μαλλιά, μάτια, χείλη, βάφονται ολόκληρα Δηλαδή οι 

βαφές προστίθενται κατάλληλα για να δέσουν με το ευρύτερο αρμονικό σύνολο. Κύρια χρώματα που 

χρησιμοποιούνται είναι το μπλε, καφέ, πράσινο, κίτρινο, μαύρο, άσπρο που ενισχύουν την άμεση επιρροή από 

την Αίγυπτο. Η σημασία μάλιστα της πολυχρωμίας έχει τονιστεί και από τον Πλούταρχο, ο οποίος υποστηρίζει 

ότι μόνο μέσω αυτής μπορούσε να αποδοθεί το γεμάτο και μοναδικό αποτέλεσμα Το ίδιο δηλώνει η 

απάντηση του Πραξιτέλη όταν ρωτάται ποιο είναι το αγαπημένου του άγαλμα και αποκρίνεται «αυτό που 

ζωγράφισε ο Νικίας).174 175

Την έντονη αυτή τάση για πολυχρωμία μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσα από την Κ7 (εικ32), 

όπου μάλιστα ο τρόπος απόδοσης της διακοσμητικότητας στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη είναι αρκετά 

διαφορετικός Σε αυτήν κυριαρχεί το κόκκινο, κίτρινο και μαύρο, αλλά σίγουρα υπήρχαν και περισσότερα 

στην επκράνειά της17:> Τα επιμέρους διακοσμητικά σχέδια των κορών μοιάζουν αρκετά με εκείνα της 

αγγειογραφίας Συναντάμε λοιπόντο μαίανδρο, το λωτό, το ζτκ ζακ και το ρόδακα

Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω στοιχεία, η βασική έκφραση του τύπου των κορών, και η 

καλύτερη κατανόησή του χρονολογικά, απορρέει από την επισιαμένη μελέτη της ενδυμασίας Ο τρόπος 

διαφοροποίησής της μας δίνει στοιχεία για τις μόδες που ακολουθούνται κατά εποχή αλλά και κατά 

εργαστήριο.

172 Karakasi 2003, 119-120.
173 Richter 1968, 13.
174 Woodford 1997, 173.
175 Karakasi 2003, 122.
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Ενδυμασία
Οι βασικοί τύποι ένδυσης καθορίζονται ήδη από τον 7ο αι πΧ με τη δοαδαλική τεχνοτροπία Στον 7° 

οα. πΧ, οι γυναίκες φορούν τον μακρύ σωληνωτό πέπλο μέχρι τους αστραγάλους που ζώνεται στη μέση και 

ενίοτε φέρει γαρίδες (βλ. χ^ρακιηρισπκά δαιδαλικά παραδείγματα ΚΙ, Κ15 και το πρόσφατο αποκαλυφθέν
176άγαλμα κόρης από τη Σελλάδα. Κ89 εικ81). Σταδιακά η ενδυμασία στις γυναίκες θα γίνει πιο ουσιαστική. 

Με την ^ελιξη του τύπου αρχίζει να ξεκαθαρίζει το ένδυμα που χρησιμοποιείται σας κόρες οπότε έχουμε τα 

βασικά είδη του: ο πέπλος ο χαώνας το ιωνικό ιμάπο, to εταβλημα και ο επενδύτης Στη πλειοψηφίατουςτα 

αρχριία ενδύματα είναι ορθογώνια υφάσματα τα οποία αποτελούνται βασικά από δυο υλικά το μαλλί και το 

λινό.* 177

Αρχικά, το ένδυμα αποδίδεται σε μια ενιαία μάζα, χωρίς πτυχώσεις με το κάτω τμήμα του σώματος 

να αποκτά μια περισσότερο κιονωτή μορφή, που επιβάλλει την απόλυτη ακαμψία και έλλειψη ζωτικότητας 

Για αυτού του είδους την ένδυση, χαρακτηριστική είναι η χρήση του πέπλου, όπως αυτή παρατηρειται στα 

πρώιμα παραδείγματα της Κ15 και ΚΙ, όπου η κίνηση και ακαμψία είναι δεδομένη και η κατάκτηση της 

φυσιοκρατίας απέχει ακόμα αρκετά. Αυτή η κιονόσχημη δομή, υιοθετείται από τα πρώιμα παραδείγματα των 

παριανών κορών, που τοποθετούνται στα 580-570 πΧ (Κ71-Δήλος Α4062-εκ. 24). Το ίδιο ένδυμα, 

χρησιμοποιείται και σπς πρώιμες αττικές Κ17 (Μουσείο Ακροπόλεως 589 εοο39, καθώς και από τις λίγο 

μεταγενέστερες Κ22 (Μουσείο Ακροπόλεως 679), γνωστή ως «Πεπλοφόρος» και τη πρώιμη κλασική Κ52 

(Μουσείο Ακροπόλεως 688-εικ62). Με βάση το συγκεκριμένο ένδυμα μορφοποιείται ο τύπος της 

πεπλοφόρσυ.

Ο πέπλος αποτελεί ένα δωρικής ή κορινθιακής προέλευσης ρούχο, ερχόμενος σε άμεση αντίθεση με 

τα δεδομένα της μεταγενέστερης ιωνικής τέχνης178 Αποτελεί το σύνηθες ένδυμα των γυναικών της 

ηπειρωτικής Ελλάδας Σε αυτήν την πρώιμη φάση του, καλύπτει ολόκληρο το σώμα (στα κλασικά χρόνια θα 

γίναπερισσότερο αποκαλυπτικός).

Αποτελεί ένα βαρύ ένδυμα, από μαλλί, το οποίο φοριέται από το λαιμό και φτάνει μέχρι το έδαφος 

τυλίγεται γύρω από το σώμα και πορπώνεται στον ώμο με περόνη ή πόρπη. Η απόδοση του μάλλινου υλικού 

μπορεί να επιβεβαιωθεί από τους έντονους κυματισμούς του ενδύματος179. Από τη μια πλευρά παραμένει 

ανοιχτός ή ραμμένος και από την άλλη κλειστός Ζώνεται στη μέση και δημιουργεί αναδίπλωση. Ο κόλπος 

που σχηματίζει, επιτρέπει πολλές παραλλαγές ανά περιοχές, οπότε π,χ. στη Σπάρτη είναι βραχύς και φτάνει

1,6 Carpenter 1960, 55.
177 Rolley 1994, 176.
178 Richter 1968, 7.
179 Abrahams 1908,77.
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mo ύψος του στήθους.180 Πιο συγκεκριμένα στη πρώιμη αττική γλυπτική, οι γυναίκες φορούν ως βασικό 

ένδυμα τον αχαρίδωτο δωρικό πέπλο που συνήθως αποδίδεται με μια δεύτερη ζώνη οπότε διαμορφώνεται ο 

λεγόμενος αττικός πέπλος181 Όπου φοριέται και ο χιτώνας αυτός εντοπίζεται κάτω από τον πέπλο, όπως 

συμβαίνει mo παράδειγμα της Πεπλοφόρσυ. Λογικό είναι λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση ο χιτώνας \α 

ξεχωρίζει λόγω μεγαλύτερου μήκους Ο πέπλος δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις (βλ Κ22 Μουσείο 

Ακραπόλεως 679) λειτουργεί ως πανωφόρι18" Όπου φοριέται ιμάτιο πάνω από τον πέπλο, ποτέ δεν 

εμφανίζεται διαγώνιο183 (πρβλτην Κ79 Δελφοί 1203-εικ81 όπου το ιμάτιο πέφτει συμμετρικά πάνω και από 

τους δυο ώμους). Τέλος σε μια προσπάθεια ερμηνείας της χρήσης του συγκεκριμένου ενδύματος έχει 

προταθείη σύνδεσή του με τις δημοκρατικές αρχές καιη συγκέντρωση γύρω από αυτόν, όλων γενικότερα των 

αξιών και των ιδανικών’ του ελληνικού πολιτισμού, σε μια τάση αντίθεσης προς την περσική δυναστεία και 

πολυτέλεια184 185

Σταδιακά και, φυσικά με την εξέλιξη του τύπου, το ένδυμα γίνεται πιο φυσιοκραηκό. Οι άκρες του 

ενδύματοςγίνονταικάθετεςήπλάγιες ενώ παράλληλα το σώμα αρχίζεινα διαγράφεται κάτω από το ένδυμα

Το δεύτερο στάδιο λοιπόν, έρχεται ήδη από τα πρώιμα παραδείγματα των σαμιακών κορών. Οι 

μορφές έχουν ακόμα μια άκαμπτη κυλινδρική και στερεή μορφή, ο χιτώνας όμως αρχίζει να δείχνει την 

εξέλιξη του ενδύματος με τις πυκνές πτυχώσεις που αποκτά (Κ68- Staatliche Museen. Antikensammlung 1750 

εικ.8). Σε μεταγενέστερα μάλιστα παραδείγματα (Ορνίθη, Φιλίππη) πέρα από τις πτυχώσεις του χιτώνα, 

παρουσιάζεται και το μοτίβο της ανάσυρσης του ενδύματος που αποκαλύπτει την κίνηση και τις διαφορετικές 

κατευθύνσεις των πτυχών. Η ζωντάνια στο ένδυμα λοιπόν, έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και να κυριαρχεί 

μέσα από τη χρήση νχχπώνα

Ο τελευταίος σε συνδυασμό με τη χρήση του ιματίαυ, όπως παρατηρείται σε πολλές αρχαϊκές κόρες 

θα θέσει σε δεύτερη μοίρα τον' πέπλο και σταδιακά θα αναδείξει την ιωνική ένδυση, όπου πρωταγωΜστικό 

ρόλο παίζει ο χειριδωτός χμώιας Αυτός ο τρόπος ένδυσης περισσότερο συνδέεται με τα κυκλαδικά
' 185εργαστήρια

Ο χιτώνας υφαίνεται από πιο ελαφρύ υλακό ίσως λινό. είναι πιο λεπτεπίλεπτος γι’ αυτό η τοποθέτηση 

πάνω από αυτόν ενός δεύτερου ενδύματος είναι για τις κρύες μέρες ή νύχτες απαραίτητη. Πρόκειται για ένα 

μακρύ ένδυμα που ξεκινά από το λαιμό για να φτάσει στο έδαφος Η καθημερινότητα και συχνή χρήση του

180 Boardman 1978, 83
181 Rolley 1994, 176.
182 Abrahams 1908, 82,
183 Payne 1997,38.
184 Stewart 1990, 77.
185 Rolley 1994, 182.
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χηώνα έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να συνοδεύεται από το διαγώνιο ιμάτιο, το οποίο μπορεί να 

εξασφαλίσει στο ένδυμα, μια μεγαλύτερη επισημότητα, στοιχείο απαραίτητο για τις αποδόσεις των κορών που 

στη πλειοψηφώ τους αποτελούσαν αναθήματα. Αυτό βέβαια, δεν απόκλεια τη περίπτωση της αποκλειστικής 

απεικόνισης του χιτώνα όπως συμβαίνει στο ιδιαίτερα προσεγμένο και περίτεχνο παράδειγμα της 

Φρασίκλειας186.

Ο χπώνας ως ένα αρκετά πλατύ ύφασμα, επιτρέπει τη διαμόρφωση χειριδών ανεβαίνοντας πάνω 

από τους ώμους Παρουσία κουμπιών έχουμε και στους βραχίονες οπότε διαμορφώνονται ακτινωτός πτυχές. 

Στο πάνω μέρος του κορμού των κορών, ο χιτώνας δημιουργεί χαράξεις που αποδίδουν μια πιο ατίθαση 

εμφάνιση, ενώ παράλληλα αποδίδονται και πιο λεπτές εγχαράξεις γύρω από τους ώμους και τα στήθη.187 

Αυτή η απόδοση του χιτώνα μπορεί να διαπιστωθεί στις ιδιάζρυσες χιακές Κ64 (Χίος 225-eucl9) Κ65 (Χίος 

226-εικ20), στη ναξιακή Κ19. στην Κ34 (Μουσείο Ακροπόλεως 675-enc58). Μουσείο Ακροπόλεως603 κά.

Το ιμάπο : Συναντιέται σε μια τουλάχιστον ιδιαίτερα πρώιμη κυκλαδική μορφή, περίπου στα 600 

tlX188 και σε ανατολικά ελληνικά πήλινα ειδώλια Στο δεύτερο τέταρτο του 6ου ατ πΧ, έχει πλέον 

επικρατήσει, όπως επιβεβαιωμένα μπορούμε να διαπιστώσουμε από τις ναξιακές κόρες που αποκαλύφθηκαν 

στην Ακρόπολη των Αθηνών ΚΙ9, Κ21 οι οποίες ουσιαστικά εισάγουν' τη χρήση του, όπως αυτή θα 

καθιερωθεί απόλυτα στα υστεροαρχαίκά χρόνια189. Το διαγώνιο ιμάτιο, υπαγορεύειτον ιωνικό τρόποένδυσης 

σε συνδυασμό με τον χαώνα που αντικαθιστά τον δωρικό πέπλο, η επαναφορά του οποίου στα γλυπτά θα 

έρθει μετά τους περσικούς, όπως αναφέρεται και από το Θουκυδίδη (Θουκ 1,6). Η αλλαγή αυτή και η 

αντικατάσταση του δωρικού πέπλου, από τον ιωνικό χιτώνα και ιμάτιο, καθώς και μετέπεττα. από τα πρώιμα 

κλασικά χρόνια, η επαναφορά στον πέπλο και η καθολική επικράτησή του, πέρα από τις καινοτομικές 

διαφοροποιήσεις που μπορεί να έφεραν στον τομέα της γλυπτικής αποτελούν και μια αντανάκλαση του 

τρόπου ένδυσης των θνητώνγυναικών των αντίστοιχων περιόδων.190

Για ένα διάστημα παύει να χρησιμοποιείται, το ιμάτιο μέχρι να επανεμφανισθεί στα 530 τιΧ. Στη 

πλήρη ανάπτυξή του, φαίνεται πλούσιο λόγω της άρθρωσής του σε διαβαθμισμένες πτυχώσεις εκατέρωθεν 

της κεντρικής πτυχής που ξεκινά από το ανώτερο κουμπί στο δεξί χέρι και διασταυρώνεται στο στήθος Ή 

μπορείνα ξεκινά από τον κεντρικό άξονα της μορηηής την οποία διατρέχει κάθετα καταλήγσντας πάνω από τη 

ζώνη.

186 Payne 1997,38.
187 Stewart 1993, 77.
188 Hommole Th., De Dianne Simulacris πίν 3. Lowy Jh 1909, 250,εικ. 126.
189 Keesling 2003, 141.
190 A ~
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Ακριβώς στοκ' τρόπο απόδοσης του ιματίου των κυκλαδικών κορών μπορούμε να δούμε τις 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση με το αντίστοιχο ιωνικό των κορών της Ακρόπολης όπου 

παρατηρείται μια παραπάνω εκζήτηση των πτυχών του ιματίου, με το διάστημα των άκρων του ενδύματος να 

διαμορφώνεται πιο στενό.191 Το διαγώνιο ιμάτιο συναντάμε πρώτα στις σαμιακές κόρες όπως αυτές του 

Χηραμύη. Τα προαναφερθέντα παραδείγματα, χρονολογούνται σια 570-560 πΧ. Εύλογα λοιπόν, όταν θα 

συναντήσουμε την πρώτη απεικόνιση ταυ ιωνικού ιματίου σε αττικό έργο, δηλαδή στην Κ21 στα 540 π.Χ„ 

λογικό είναινα διατυπώσουμε την άποψη, ότι η επιρροή αυτή προήλθε από το νησιωτικό χώρο, όπου είχε ήδη 

εξμπλωθεί η χρήση του ιματίου τουλάχιστον πενήντα χρόνιανωρίτερα

Αυτού του είδους όμως η απόδοση του ιματίου δεν είναι η μοναδική, αφού συναντάμε και 

παραδείγματα όπου αυτό παρουσιάζεται συμμετρικό όπως στην αττική κόρη Κ66 (Staatiiche Museen, 

Antikensammlung 1800-εικ31.χ στην Κ52 (Μουσείο Ακροπόλεως 688-εικ.62). στην Κ17 (Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο 26-εικ36), Κ43 (Μουσείο Ακροπόλεως 605-eac38), Κ44 (Μουσείο Ακροπόλεως 

600-OK..62) κά. Αυτός θεωρείται ογηγενής αττικός και παραδοσιακός τύπος ιματίου.

Σύμφωνα με τον Payne192 193, μάλλον πιο αξιόπιστη φαίνεται η περίπτωση προέλευσης του ιματίου από 

την περιοχή της Ανατολής Το συλλογισμό του αυτό στηρίζει σε μια σύγκριση με πήλινα αποσπασματικά 

ειδώλια από την 'Εφεσο, οπότε η απόδοση της ενδυμασίας της Κ21 μπορεί να αντιγράφει ένα ανατολικό 

ιωνικό πρότυπο. Υλοποιώντας μια σύγκριση με τις νεότερες κόρες της Ακρόπολης διαπιστώνει ότι μόνο σε 

εκείνη της Λυών (Κ21 -enc 43), το ιμάτιο διαμορφώνει τόξο πάνω από τη περιοχή των γλουτών, στοιχείο 

κατατεθέντης ανατολικής ελληνικής τέχνης Προφανώς από όλα τα παραπάνω, η Σάμος φαίνεταινα αποτελεί 

τον πιθανότερο τόπο καταγωγής του ιωνικού ιματίου. Εξάλλου, την ίδια τοξωτή παρυφή παρατηρούμε και 

στο ιμάτιο της Φιλίππης πάνω από τη περιοχή των γλουτών.

Με την επικράτησή του το ιμάτιο, θέτει τα βασικά του γνωρίσματα. Συνήθως ξεκινά από το δεξί ώμο 

και καταλήγει κάτω από την αριστερή μασχάλη. Διαμορφώνεται από βαρύτερο υλικό σε σχέση με το χιτώνα 

κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί από την επικράτηση των 0vixmw πτυχώσεών του. Παράλληλα, το ιωνικό 

ιμάτιο, παρουσιάζεται ορθογώνιο και αναδιπλούμενο κάτω από το αριστερό χέρι, φερόμενο πάνω από το δεξί 

ώμο όπου στερεώνεται με κουμπιά περόνες ή πόρπες Στη χρήση των τελευταίων, εξηγούνται οι ακτινωτές 

και οι κατακόρυφες πτυχώσεις της επιφάνειάς του. Στο τελείωμά του κρέμεται ελεύθερα19 ’

Ίσως αυτή η έντονη ιωνική τάση στη περιοχή της Αθήνας μπορείνα εξηγηθεί λόγω της επιρροής του 

Πεισίστρατσυ από τους ανατολικούς τυράννους Κυρίως όμως το ιωνικό ένδυμα (λοξό ιωνικό ιμάτιο και

191 Ridgway 1993, 140.
192 Payne 1997, 39.
193 Richter 1950,91.
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χιτώνας, που συνήθως παριστάνεται κοντό, αν κτχι σπς κόρες της Ακρόπολης κατά κύρο λόγο απεικονίζεται 

μακρύ) παρουσιάζεται στις κόρες της Ακρόπολης στα μέσα του ό™ 7ΐρος τις αργές 5ου αιπΧ, όπου το ένδυμα 

γίνεται ακόμα πιο πλούσιο και πολυτελές Μέσα από τη χρήση του συγκεκριμένου ρούχου, επιβεβαιώνεται η 

κατάκτηση του χώρου, η απόδοση μεγαλύτερης πλαστικότητας και η αποκάλυψη της έντονης κίνησης των 

κορών.194 195 Ωστόσο, με τη λήξη των ένδοξων χρόνων του Πεισίστρατου και την έναρξη την περσικών 

πολέμων, οπότε ίσως και ως στάση αντίδρασης στις συνθήκες που επικρατούν, σταματά απότομα η χρήση του 

ιωνικού ενδύματος και επανέρχεται ο πέπλος Αυτό το στοιχείο, αποτελεί μια σαφή ένδειξη της εξέλιξης των 

κορών, οι οποίες αλλάζουν το ένδυμά ττπις ανάλογα με τις εκάστοτε συγκυρίες

Η προσθήκη ενός απβ/ήματος πάνω από αυτά τα δυο ενδύματα, είναι συνήθης, με κύρια λειτουργία 

την κάλυψη της κεφαλής της πλάτης και των πλευρών. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα απτύχωτο 

ένδυμα. Το μήκος του ποικίλλει από αρκετά κοντό μέχρι και πολύ μακρύ ώστε να σέρνεται ακόμα και στο 

έδαφος193 Χαρακτηριστικά παραδείγματα κορών που φέρουν το ένδυμα αυτό και κατά κάποιον τρόπο 

αποτελεί το σήμα κατατεθέν τους (αφού το συναντάμε στις περισσότερες), είναι οι σαμιακές Στις Κ15 

(Μα 3098,-εικ. 1), Κ68 (Staatliche Museen, Antikensammlung 1750-εικ8) το επίβλημα γίνεται ορατό μέσα 

από τη λεία απόδοσή του στην επιφάνεια της πλάτης καθώς και από την κάλυψη του δεξιού χεριού για 

την περίπτωση της.

Τέλος η παρουσίατου επενά'πη, δηλαδή (αν το δούμε και ετυμολογικά) οτιδήποτε έρχεται πάνω από 

κάτι άλλο, δε πρέπει να παραλειφθεί Ωστόσο, σύμφωνα με τη προσωπική μου άποψη, ο διαχωρισμός 

ανάμεσα στον επενδυτή και το επίβλημα, δεν έχει ακόμα απολύτως προσδιοριστεί Πρόκειται για ένα ένδυμα 

που έρχεται πάνω από το χιτώνα, ξρκινά από το λαιμό και μπορεί να φτάνει μέχρι και το έδαφος Απστελείιαι 

από πιο απαλό και κομψό ύφασμα ενώ καλύπτει και το κεφάλι Ίσως θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τον 

αντίστοιχό χιτωνίσκο, λέξη η οποία συναντάται στις επιγραφές που αφιερώνονται στην Αρτέμιδα Βραυρωνία. 

Ο επενδυτής δεν εμφανίζεται συχνά στις κόρες αλλά στις γυναικείες μορφές στην αγγειογραφία του 6ου και 5ου 

οα. π.Χ. Μάλλον θα πρέπει να λειτουργούσε ως ζεστό ρούχο για το χειμώνα, πιο πολύ για καθημερινή χρήση 

παρά για τις επίσημες εκδηλώσεις Έτσι, δεν ήταν κατάλληλο για τις κόρες που λειτουργούσαν' ως επίσημα 

αναθήματα στα διάφορα ιερά

Η διαφοροποίηση λοιπόν των ενδυμάτων αυτών στις κόρες πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί; Μήπως 

αποτελούν αντανάκλαση και της ίδιας της κοινωνίας των Αθηναίων γυναικών, οπότε οι κόρες ταυτίζονται με 

θνητές παραστάσειςΉ μήπως συνεπάγεται τις διαφορετικές ταυτότητες σε αυτές

194 Boardman 1982, 80-83.
195 Richter 1968, 8-9.
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Σε μια συνολικότερη λοιπόν, αντίληψη της εικονογραφίας χολ-' κορών και του τρόπου εςέ/αςης των, 

παρατηρούμε τη σαφή μετάβαση από τις πιο συντηρητικές τάσεις στις πιο νατουραλιστικές Βλέπουμε λοιπόν, 

ότι μπορούμε να λάβουμε σημαντικές χρονολογικές ενδείξεις με βάση την ανάλυση της τυπολογίας που 

υιοθετείται ανά περιόδους. Με άλλα λόγια, πώς περνάμε από την αυστηρά και αμειάκλητα άκαμπτη στάση 

των ΚΙ και ΚΙ 5 (εικ. 1), στην ελαφρώς υποδηλωμένη κίνηση των σαμιακών κορών που εισάγουν τη μόδα της 

ανάσυρσηςτου ενδύματος καθώς και στη σταδιακή προβολή των σκελών και χεριών.

Σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνσνται υπόψιν και οι προσωπικές καλλιτεχνικές φιλοδοξίες του κάθε 

γλύπτη ξεχωριστά οι οποίες όμως δε μπορούν να μας προσφέρουν απόλυτα χρονολογικά στοιχεία εφόσον 

αναφερόμαστε σε περισσότερο ή λιγότερο συντηρητικές και πρωτοποριακές προσωπικότητες.1 %

Σε μια παρουσίαση λοιπόν', των επψέρσυς χαρακτηριστικών’ γνωρισμάτων των κορών, το σχήματης 

κεφαλής, αρχικά διαμορφώνεται πολύ επίπεδο και στην εξέλιξή του γίνεται όλο και πιο σφαιρικό (βλ 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις πρώιμες ΚΙ, Κ16 (εκ.7), Κ66, Κ19 και στις μεταγενέστερες από 550 tlX. κε. 

Κ84 (εκ37), Κ7 (εκ32), Κ21 (εκ.43).

Ομοίως και το τφόσωπο, από επίπεδο γίνεται πιο σφαιρικό (βλ π.χ. Λυών Κ21 και Κ36 Μουσείο 

Ακροπόλεως 661). Φέρει συσπάσεις σε όλη του την επκράναα Τα μάτια, αρχικά αποδίδονται μεγάλα και 

επίπεδα με τα βλέφαρα όχι ιδιαίτερα τονισμένα (Κ19, Κ84). Στη πορεία ωστόσο, η τακτική αυτή αλλάξει και 

αποκαλύπτεται η στρσγγυλάτητα των ματιών, οπότε έχουμε πλέον σαφή τη δήλωση του αμφιβληστροειδούς 

καθώς και την εσοχή του ματιού που αποδίδεται με μια θηλιά ή αυλακιά (Κ23, Κ22). Γενικά επιτυγχάνεται 

μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση του ματιού.

Από την άλλη, τα χείλη χαράσσονται οριζόντια και επίπεδα με μια σταδιακά πιο έντονη εγχάραξη 

στην επιφάνεια του προσώπου, μέχρι να πλησιάσουμε στο αρχαϊκό μειδίαμα, το οποίο με τη σειρά του θα 

υποχωρήσει με τη διαφοροποίηση των άνω από τα κάτω χείλη και με τις πιο ήπιες μεταβάσεις στις επιφάνειες 

του προσώπου. Τα αυτιά, αρχικά δουλεύονται σε μια επιφάνεια και παίρνουν τη μορφή σπείρας αλλά στη 

πορεία αποδίδονται πιο στυλιξαρισμένα, μέχρις ότου να πάρουν τη ρεαλιστική του μορφή. Ο λαιμός, αρχικά 

αποδίδεται σχηματοποιημένος με την παρουσία μόνο του λάρυγγα και αδένων και κάποιες φορές 

παριστάνεται αφύσικα επιμηκυσμένος

Στην όλη ανάλυση, αξίζεινα σημειωθεί και το γεγονός ότι διατηρείται η τάση για τη λεπτομέρεια, αν 

και από τα 480 πΧ, με το παράδειγμα της κόρης του Ευθυδίκου (Κ53-ακ64) αρχίζει να επικρατεί ένας αέρας 

απλότητας μέσα από την υιοθέτηση μιας πιο σοβαρούς έκφρασης

196 ό.π., 16.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΚΟΡΗΣ
Ένα μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την έρευνα, αφορά στην απόδοση συγκεκριμένου ρόλου στις 

αρχαϊκές κόρες. Η ταύτιση της λειτουργίας τους τις διαχωρίζει σε τρεις βασικές ομάδες, παραδείγματα για τις 

οποίες αντλούμε από το ευρύτερο σύνολό τους

Η πρώτη κατηγορία αφορά στην αναθηματική λειτουργία και χρήση, όπως αυτή μπορεί να 

επιβεβαιωθεί, από τον εντοπισμό τους σε μια πλειάδα ιερών πάνω σε ορθογώνιες ή βαθμιδωτές βάσεις και από 

τα μέσα του 6ου αε πΧ, σε κίονες και κιονόκρανα.197 Η κόρη λοιπόν, όντας ανάθημα ταυτίζεται με την 

έννοια του δώρου. Η πλειοψηφία των αναθημάτων πολλές φορές είναι το αντάλλαγμα της ευχής του αναθέτη 

προς τους θεούς ακόμα και αν δεν αναφέρεται το όνομα των τελευταίων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Βασικές ενδείξεις σχετικά με την αναθηματική χρήση, προέρχονται μέσα από τα σύμβολα- 

προσφορέςγια τη θεότητα στην' οποία ανατίθενται οι κόρες. Η ταύτιση των αντικειμένων που κρατούσαν είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, για την απόδοση συγκεκριμένης ταυτότητας Είναι εξάλλου γενικότερα αποδεκτό το 

γεγονός ότι όλες οι κόρες κρατούσαν συγκεκριμένα αντικείμενα που τις προσδιόριζαν. Ωστόσο αυτά, στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, δε σώζονται, ακριβώς εςρατίας του ότι τα κρατούσαν στα μη διασωθέντα 

ένθετα, προτεταμένα χέρια198 199. Οι προσφορές τους λοιπόν, ποικίλλουν ανάμεσα σε καρπούς-φρούτα. κλαδιά, 

πουλιά ή κάποια μικρά ζώα όπως ο λαγός. Παρόμοιες προσφορές συναντάμε και στις σαμιακές κόρες από το 

Ηραίο. Πιο συγκεκριμένα, οι τελευταίες, ακριβώς εξαττίας της αποσπασματικής κατά κόρον διάσωσής τους δε 

μπορούν να μας προσφέρουν' μια ολοκληρωτική και σαφή εικόνα των αντικειμένων που κρατούσαν, εκτός 

ορισμένων περιπτώσεων. Έτσι η Κ16 (Μα 686 εικ.7) υποθέτουμε ότι κρατούσε ρόδι, η Κ59 (Αρχαιολογικό 

Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου L217) πέρδικα, ενώ σε άλλες παρατηρούμε τη παρουσία περιστερών, μήλου 

και γενικά άλλων απροσδιόριστων αντικειμένων. Τα περιστέρια εκτός της αναθηματικής τους λειτουργίας 

προς τέρψιν της θεότητας έχουν θεωρηθεί και σύμβολα αφθονίας κατάλληλα δηλαδή για προσφορά στην 

Ήρα.7 99 Όσον αφορά τη παρουσία των λαγών ως προσφορές αν και γεντκά δε συνδέονται με την'Ηρα άμεσα, 

τους συναντάμε στις σαμιακές κόρες όπως στην Κ58 (εκ. 10) και Κ68 (εκ.8). Η ποικιλία των προσφορών που 

κρατούν οι αναθηματικές σαμιακές κόρες δίνουν την πολύπλευρη εικόνα της'Ηρας Ωστόσο, οι ενδείξεις που 

έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με συγκεκριμένη απόδοση των σαμιακών κορών, δεν είναι βέβαιες και η 

μόνη ταύτιση που μπορεί να τους αποδοθεί, αφορά στην αποτύπωσή τους με αναθήματα, «αγάλματα», προς

197 ό.π, 10.
198 Langlotz. 1939.
199 Karakasi 2003, 16.
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τιμήν τηςΉρας Ούτε και οι προσφορές τους, δεν είναι βοηθητικές μιας σαφούς ταύτισης πέρα από τη γενική 

αναθηματική λειτουργία.200

Ακολούθως οι δηλιακέ: κόρες στην πλειοψηφία τους δεν έχουν διασώσει τις προσφορές που 

κρατούσαν, αφού α περισσότερες δεν έχουν- διατηρήσει τα ένθετα χέρια τους Ωστόσο θα μπορούσαν να 

ταυτιστούν με τις συμμετέχουσες στους χορούς και διαγωνισμούς γνωστές ως «παρθένοι», οι οποίες 

βρίσκονταν υπό τη προστασία της Αρτέμιδος Δηλίας Οι χοροί αυτοί μάλλον θα πρέπει να συνδεθσύν με 

κάποια επίσημη τελετή της θεάς που σχετίζεται με το γάμο, τη μητρότητα και τη γονιμότητα.201 Στα 

προτεταμένα τους χέρια, σίγουρα κρατούσαν και κάποια μεταλλικά αντικείμενα. Είναι εξάλλου αρκετά 

σύνηθεςνα έχουμε ένθεταγλυπτά κοσμήματα σε όλα τα είδη της γλυπτικήςτέχνης όπωςτις παρατηρούμε π,χ. 

στη ζωφόρο του θησαυρού των Σκρνίων202 στην αρχαϊκή περίοδο ή στην αντίστοιχη του Παρθενώνα20'’ στην 

κλασική.

Στην περίπτωση των κορών της Ακρόπολης βασική προσφορά φρούτου-καρπού αποτελεί το ρόδι 

(Κ33 Μουσείο Ακρσπόλεως 668, Κ37 Μουσείο Ακροπόλεως 611-euc53, Κ66 Staadiche Museen, 

Antikensammlung 1800 -εικ.31) στην πλειο\|πγρία των πφιπτώσεων. Όποιες από την άλλη κρατούν πουλιά, 

τα τελευταία ταυτίζονται με περιστέρια και όχι ίσως με κουκουβάγια που θα μπορούσε να τις συνδέει 

περισσότερο με την Αθηνά204 * Μαρμάρινες αποδόσεις ανθέων, που θα πρέπει να παραλληλιστούν με 

σύμβολα ίσως του αριστοκρατικού γένους δεν έχουμε σε καμία περίπτωση από τις κόρες Ακρόπολης όπως 

συμβαίνει με άλλες αττικές περιπτώσεις όπως τη χαρακτηριστική Κ7. Ωστόσο, η κίνηση και α χειρονομίες 

των χεριών σε κάποια παραδείγματα που δείχνουν επαφή του αντίχειρα και του δείκτη, θα μπορούσαν να 

ερμηνευτούν ως κράτημα άνθους όπως το βλέπουμε σε ένα αποσπασματικό χέρι από την Ακρόπολη.203 

Ακριβώς την ίδια κίνηση παρατηρούμε και στο ανάγλυφο του «αυτοστεφανούμενου» αθλητή από το 

Σούνιο206. Ένα τέτοιο μοτίβο όμως δύσκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις κόρες Η Keesling λοιπόν 

προτείνει μια αναπαράσταση μεταλλικώνταινιών και στεφανιών παρά ανθέων ανάμεσα στα δάχτυλα207

Γενικά, τα μοτίβα προσφορών των κορών χαρακτηρίζονται επαναλαμβανόμενα και είναι δύσκολο 

να αποδοθούν σε κάποια συγκεκριμένη θεότητα. Η ομοιομορφία των προσφορών, αποκαλύπτεται κκα μέσα

200 . ,ο.π., 17.
201 ’ ΊίΛο.π. 70.
‘02 Boardman 1982, εικ.212.2. Rolley 1994, εικ.220-224.
20j Rolley 1994 II, εικ. 82. Ridgway B.S., Fifth century styles in Greek Sculpture, N.Jersey 1981, sue. 46. 
Boardman J., Ελληνική Πλαστική. Κλασική Περίοδος, εικ. 14-15.
204 ό.π., 146.
2<b Keesling 2003, εικ. 46. Μουσείο Ακροπόλεως αρ. ευρ.4308.
206 Καλτσάς 2001, εικ. 152. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών αρ. ευρ.3344.
207 Keesling 2003, 148.
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από το γεγονός όη αυτές δε διαφοροποιούνται ανάμεσα στις επιτύμβιες ή αναθηματικές αττικές κόρες. 

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η υπόθεση τα αντικείμενα που κρατούσαν να 

αποτελούσαν θεϊκά διακριτικά πέρα από απλές προσφορές θνητών.208 * * Τίθεται λοιπόν το ζήτημα, κατά πόσο οι 

κόρες ανταποκρίνονται σε έναν τύπο θνητών ή θεϊκών όντων, όπως θα συζητηθεί παρακάτω. Η διεξαγωγή 

περαιτέρω της έρευνας σίγουρα θα αποφέραπερισσότερσυς καρπούς και συμπεράσματα

ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΚΟΡΕΣ

Η αναθηματική χρήση ωστόσο, δεν αποτελεί το μοναδικό τρόπο έκφρασης των κορών. Μια δεύτερη 

βασική κατηγορία αποτελεί η επιτύμβια λειτουργία όπως μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα από συγκεκριμένα 

παραδείγματα.200

Από την αρχαϊκή περίοδο, στις ταφικές πρακτικές, έχει καθιερωθεί η χρήση των ολόγλυφων 

αγαλμάτων, με τη βασική παρουσία των κούρων. Η εξασφάλιση τέτοιου είδους σημάτων πάνω από τους 

τάφους συνήθως εφαρμοζόταν από πλούσιους αριστοκράτες αφού απαιτούνταν μεγάλες δαπάνες Η 

παρουσία λοιπόν τέτοιου είδους σημάτων, είναι αποκαλυπτική της ανώτερης κοινωνικής τάξης των νεκρών 

και των οικογενειών τους

Σε ορισμένα από τα γυναικεία αγάλματα των κορών, μπορεί να αποδοθεί αυτή η επιτύμβια χρήση, 

που βεβαιώνεται μέσα από την έντονη διακοσμητικότητά, την κομψότητά και την όλη χαρισματική τους 

μορφή. Ο αριθμός βέβαια των- επιτύμβιων κούρων, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των γυναικών, 

για τις οποίες προτιμώνται κατά βάση, τα ανάγλυφοΓ10 Γενικά τα επιτύμβια αγάλματα αρχίζουν την εμφάνισή 

τους στο τρίτο τέταρτο του 6°’ αυ πΧ και σταματούν, προφανώς λόγω κάποιου απαγορευτικοί) κοπά της 

πολυτέλειας των ταφικών μνημείων, περίπου το500πΧ211

Βασικό στοιχείο για την ταύτιση των κορών ως επιτύμβιων, αποτελεί ο τόπος εντοπισμού τους η 

συνοδεία αντίστοιχων επιγραφών και τα συνευρήματα.212 Χαρακτηριστικά πρώιμα επιτύμβια παραδείγματα 

από τον 7ο αι,πΧ, προέρχονται από το νησίτης Θήρας όπου αποκαλύφθηκε ένας κορμός κόρης213 καιάλλη 

μια κολοσσική κόρη-14 σε άριστη κατάσταση διατηρημένη. Ο επιτύμβιος χαρακτήρας σε αυτές άμεσα

208

209

210 

211 

212

213

214

ό.π., 149.
Keesling 2003, 97.
Walter-Karydi 2001, 221.
Καρούζος 1961,29-30.
Karakasi 2003, 133.
Μουσείο Θήρας 318. Karakasi 2003, πίν.76 318a-d, 81. 
ό.π., πίν. 76, 81.
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επιβεβαιώνεται από την αποκάλυψή τους σε αρχαίο νεκροταφείο. Ομοίως στην Αττική οι περισσότερες 

επιτύμβιες κόρες έχουν εντοπιστεί κοντά ήμέσασε αρχαία νεκροταφεία^1'

Από την Αττική, αναφέρουμε το βασικό πρώιμο παράδειγμα της Κ5 (Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο 3859 εικ 30). Ακολουθεί η γνωστή «θεά του Βερολίνου» Κ66, όπου η σύνδεση με την επιτύμβια 

λειτουργία, επιβεβαιώνεται από την προσφορά που κρατά, δηλαδή το ρόδι, στοιχείο δηλωτικό του επιτύμβιου 

χαρακτήρα, αλλά κυρίως από τον τόπο αποκάλυψής της κοντά στη νεκρόπολη της Κερατέας Επιτύμβια 

χρήση αποδίδεται και στην Κ7 (εικ.32). όπως βεβαιώνεται από την επιβλητική μορφή και τον μεγαλεπήβολο 

και ιδιαίτερης ποιότητας χιτώνα, που αποπνέει έναγενικότερο ηρωικό αέρα216 Χαρακτηριστική είναι επίσηςη 

παρουσία του λωτού στα χέρια της κι όχι ροδιού, όπως θα περίμενε κανείς. Συνεπώς δε θα πρέπεινα συνδέεται 

αποκλειστικά το ρόδι με χθσνια σημασία. Μη ξρχνάμε εξάλλου ότι σε αρκετές αναθηματικές κόρες από την 

Ακρόπολη συναντάμε το ίδιο μοτίβο, οπότε ίσως έτσι το ρόδι να μπορούσε να προσαρμοστεί ερμηνευτικά σε 

διαφορετικά πλαίσια Μπορεί επίσης να λάβα και ένα χαρακτήρα απόλυτα τρωικό σε βαθμό αποθέωσης 

όπως δηλαδή εν μέρα γίνεται και με τον πόλο, η παρουσία του οποίου δε συνεπάγεται αποκλειστικά κάποια 

αρχιτεκτονική λειτουργία

Γενικά, από τα μέσα του 6°" αι πΧ, οι κόρες αρχίζουν να κρατούν άνθη, πιο πολύ ως διακοσμητικά 

μέσα παρά ως σύμβολα των απεικονίσεων των νεκρών. Ωστόσο, τα άνθη μπορούν να αποκτήσουν μια 

περαιτέρω ερμηνευτική προσέγγιση βάσα της οποίας πιστοποιείται η ανάδειξη της νεότητας των επιτύμβιων 

κορών. Χαρακτηριστικό είναιτο παράδειγματης Φρασίκλειας η νεαρή ηλικίατης οποίας βεβαιώνεται και από 

το αντίστοιχο επίγραμμά της

Στις Κ7 και Κ66, η απόδοση του ενδύματος είναι όμοια, στοιχείο που ίσιος θα μπορούσε να 

θεωρηθεί αποκαλυπτικό του επιτύμβιου ρόλου τους σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά κοσμήματα. Τέλος

σημαντική είναι και η παρουσία του χρώματος σε αυτές στοιχείο που ενισχύει τη ζμπτκότητα και τον επίσημο
, 018

χαρακτήρα τους“

Στην περίπτωση βέβαια της Κ7, ακόμα σαφέστερες πληροφορίες απορρέουν από τη συνοδευτική 

της επιγραφή, όπου δηλώνεται ο «αποτυχημένος» γάμος της κόρης Φρασίκλειας με το θάνατο. Σύμφωνα με 

αυτή, θα είναι πάντα κόρη (=παρθένα), αφού οι θεοί αποφάσισαν να της δώσουν αυτό το όνομα, ως

215

216

217

218

ό.π., 132.
Stewart 1990, 112. 
Walter-Karydi 2001. 
Ridgway 1993, 143.
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αντίδοση219 220 για τον πρόωρο θάνατό της που είναι η αιτία να επιζήσει στη μνήμη των μεταγενέστερων ως 

άγαμος κόρη κι όχι ως σύζυγοςή μητέρα

Εν συνεχεία, στην ίδια κατηγορία εντάσσονται οι Κ76 (ΜΑ 2530-euc29 λόγω του τόπου 

εντοπισμού της κοντά σε νεκροταφείο221), Κ8 (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 81 -εικ33) από τα Βσύρβατης 

Αττικής Η τελευταία, είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αν και σώζει μόνο τα άκρα πόδια της συνοδεύεται από 

επιγραφή, με το όνομά του δημιουργού της : Φαίδιμος που φιλοτέχνησε τη Φίλεια Την ίδια λειτουργία 

θεωρείται ότι είχε και η Κ84 (Ν. Υόρκη αρ. 07286.110-eoc37) από το Λαύριο. Το γεγονός ότι φέρει το δεςί 

της χέρι στο στήθος υποδηλώνει κυκλαδικά ή μικρασιατικά πρότυπα ενώ η δυσκαμψία που παρατηρούμε στη 

μορφή μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα χαρακτηριστικό των επιτύμβιων κορών, ή ως μια γενικότερη τάση των' 

κορών της Αττικής που αρχίζουν να «βαδίζουν» με χρονική καθυστέρηση έναντι των νησιωτικών κορών, 

σύμφωνα με τον Stewart222

Συνολικά, οι επιτύμβιες κόρες κρίνοντας από το βασικό παράδειγμα της Φρασίκλειας αποτελούσαν 

ένα σύμβολο ανάμνησης κι ένα φόρο τιμής του πατρικού σπιτιού. Ο Κοντολέων υποστηρίζει, ότι δεν 

αποτελούν παραστάσεις νεκρών αλλάαναθήματα στον Άδη.ΈτσςηΦρασίκλειαδενθα αποτελούσε απλά το 

πορτραίτο της αντίστοιχης θνητής όπως γενικά θεωρείται223. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα περισσότερα 

παραδείγματα επιτύμβιων κορών προέρχονται από την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής 

υποδηλώνει την' υψηλή κοινωνική υπόληψη που απολάμβαναν οι Αθηναίες οι οποίες είχαν δικαίωμα 

επιτάφιου γλυπτού. Σε αντίθεση με την Αττική, η Σάμος δεν έχει να μας αναδείςει παραδείγματα επιτύμβιων 

κορών παρά την αποκλειστική παρουσία αναθηματικών που μάλιστα ανήκουν σε συγκεκριμένα οικογενειακά 

συντάγματα και εντοπίζονται στο Ηραίο.

Χαρακτηριστική είναι τέλος η απουσία του ιματίου, στην πλειοψηφία των επιτύμβιων κορών', με 

εξαίρεση την Κ66 η οποία φέρει το συμμετρικό ιμάτιο. Μήπως η απουσία του τελευταίου θα μπορούσε να 

υποδηλώνει το στήσιμό τους σε πιο κλειστούς χώρους224 225 Μια τέτοια θεωρία μάλλον δεν ευσταθεί. γιατί οι 

επιτύμβιες κόρες στήνονταν προφανώς σε ανοικτούς χώρους Σε αυτό το σημείο ωστόσο, η απουσία 

μηνίσκου, που θα ήταν προφανώς απαραίτητη για το στήσιμο των κορών σε ανοιχτούς χώρους είναι
; 225αντιφατική.

219 Κοντολέων 1974,5.
220 ό.π., 4.
221 Karakasi 2003, 116.
222 Stewart 1990,43.
223 Κοντολέων 1974, 9-11.
224 Ridgway 1982, 124.
225 Karakasi 2003, 118.
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Η παύση της παραγωγής των επιτύμβιων κυρών, όπως τις είδαμε κυρίως μέσα από αττικά 

παραδείγματα, εφόσον ειδικά από τη περιοχή της Σάμου δεν έχουμε στη διάθεσή μας αντίστοιχα δείγματα, 

εικάζεται ότι ξεκινά στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου, όπως δηλαδή συμβαίνει με τους αντίστοιχους κούρους 

Τα κλασικά ανάγλυφα θα πάρουν τη θέση τους και θα κυριαρχήσουν.

ΠΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΛΕΓΓΟΥΡΓΙΛ Ή ΘΕΪΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΏΝ ΚΟΡΩΝ

Η εξέταση του πόλου σε ένα μικρό αριθμό κορών, και η σημασία του, μας οδηγούν στην τρίτη 

βασική κατηγορία κορών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική λειτουργία Βέβαια, σε πολλές περυττώσειςη 

παρουσία Km μόνο του πόλου, είναι αρκετή για την ταύτιση των μορφών με σφίγγες εφόσον αποτελά βασικό 

εικονσγραφικό στοιχείο των τελευταίων'.22*’ Συνήθως ο πόλος δε χρησιμοποιείται μόνος του αλλά σε 

συνάρτηση με τη στεφάνη, που συγκρατεί τα μαλλιά Η χρήση της στεφάνης σίγουρα είναι περισσότερο 

διαδεδομένη. Ο πόλος κρίνοντας Km από τα παραδείγματα των κορών της Ακρόπολης συναντάται σπάνια 

Σαφώς παρατηρείτοα μόνο σε τρεις περιπτώσεις : την κεφαλή Μουσείο Ακροπόλεως 654, Κ21 (Μουσείο 

Καλών τεχνών269 Μουσείο Ακροπόλεως 163-164-εικ43), Κ49 (Μουσείο Ακροπόλεως696-ακ70).

Επιπλέον, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των Καρυάτιδων, τονίζοντας έτσι το βασικό αρχιτεκτονικό 

τους χαρακτήρα Από την άλλη, υπάρχουν απόψεις που θέτουν τον πόλο σε ένα πλαίσιο εκτός της ανθρώπινης 

ταυτότητας κάτι που μπορεί να δικαιολογηθεί στη περίπτωση των επιτύμβιων κορών, (βλ. θεά του 

Βερολίνου), που, κατά μια άποψη αποκτούν ηρωικό χαρακτήρα Επομένως με βάση αυτή την αντίληψη, το 

κυλινδρικό αυτό στέλεχος μπορεί να θεωρηθεί ως κάποιο επίσημο κάλυμμα της κεφαλής Ωστόσο, η 

παρουσία του, δεν αποτελεί βασικό στοιχείο για την ταύτιση της μορφής με επιτύμβια ή αναθηματική. Ούτε 

μπορεί να επιβεβαιώσα τη θεοποίηση της νεκρής ή την-ταύτισή της με νύφη.

Η αρχιτεκτονική λειτουργία του πόλου μπορεί αντίθετα να επιβεβαιωθεί στο βασικό παράδειγμα της 

Κ21. Με τη μελάτη του ανώτερου τμήματος του πόλου της παρατηρήθηκε η παρουσία οπής που θα 

μπορούσε έτσι να λειτουργεί ως τόρμος για την υποδοχή και προσκόλληση άλλου τμήματος πάνω από αυτόν. 

Τα γνωρίσματα αυτά είναι που κάνουν την Κ21 μια από τις πιο γνωστές και πιο πρώιμες Καρυάτιδες 

Ενισχυτική του αρχιτεκτονικού της ρόλου, είναι και η όλη μυώδης δομή του σώματός της με τους φαρδείς 

ώμους ΕΙ ταύτισή της με Καρυάτιδα, επιβεβαιώνεται και μέσα από την μη κανονική διάταξη του ιμοττίσυ, αν 

και η τελευταία μπορεί να αποτελεί ένα λανθασμένο τρόπο αντίληψης των ανατολικών προτύπων226 227 228. Ο ίδιος 

τρόπος απόδοσης του ιματίσυ παρατηρείται και στις επιβεβαιωμένες Καρυάτιδες του Θησαυρού των

226 Ridgway 1993, 147.
227 Hamiaux 1992, 199.
228 Ridgway 1990, 602.
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99Q non

Σιφνίων, οι οποίες γενικά θεωρείται ότι έχουν ανατολικά προηγούμενα. Οι τελευταίες, μπορούν να 

χρονολογηθούν με ιστορικά κριτήρια λίγο πριν το 525 πΧ Σε αυτές συνειδητοποιούμε την ιδιάζσυσα 

απόδοση των αναλογιών, με τους φαρδείς ώμους και τη γενικότερη δυνατή δομή, εςαιτίας της αρχιτεκτονικής 

τους λειτουργίας (ακριβός η ίδια παρατήρηση μπορεί να γίνει και για την προαιαφερθείσα Κ21). Στον ίδιο
n? 1

στόχο αποσκοπεί και το ένδυμα που έχει αποκτήσει έντονη αυτονομία." Το μικρό της μέγεθος ωστόσο, 

έρχεται σε αντίθεση με τα συνήθη μεγέθη των υπόλοιπων αρχαϊκών Καρυάτιδων, στοιχείο που ίσος θα 

έπρεπε να μας οδηγήσει σε μια διαφορετική ερμηνεία Ίσως δηλαδή να έστεκε μπροστά σε κάποιο μικρό 

ναΐσκο ή σε κάποια είσοδο, όπως αντίστοιχα οι Καρυάτιδες του Ερεχθείου. Παραμένει βέβαια πολύ σημαντική 

γιατί είναι πολύ πρώιμη κι έτσι μπορεί να αποτελεί τον πρόδρομο των μετεπεττα (στους δελφικούς κατά βάση 

θησαυρούς) Καρυάτιδων, οι οποίες εξανφωπζσυν και προσωποποιούν την έννοια της προσφοράς 

Αυτή τη λειτουργία έχουν οι κόρες του Ερεχθείου που κοιτούν προς το Παρθενώνα και αποτυπώνουν τη 

βασική έννοια του όρου «άγαλμα».

Περαιτέρω ερμηνευτικές προσεγγίσεις μπορούν να προκόψουν μέσα από τη μελέτη των μηνίσκων 

όπως αυτοί εντοπίζονται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κοριόν.

Τα «μηνοειδή φεγγάρια» όπως αναφέρονται από τον Αριστοφάνη στο έργο του Όρνιθες, όπου 

σημειώνεται ότι ο χορός φέρει μηνίσκους για να μη λερώνεται από τα πουλιά, (Αριστοφ. Όρνιθες 114-117), 

παρατηρούνται σε πολλές περιπτώσεις ανάμεσα στις αρχαϊκές κόρες της Ακρόπολης* 230 231 232 233 234. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε τους στίχους «Ην δε μη κρίνητε, χαλκεύσθε μηνίσκους φορείν ώσπερ ανδριάντες». Τον ίδιο όρο 

συναντάμε και στους ακόλουθους στίχους από όπου μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καιτον πρακτικό του 

ρόλο: «Μηνίσκους:... α επιτιθέασι τοις αγάλμασι τιθέμενα, ίνα μη τα όρνεα επικαθήςεται» (Σουίδας, s.v. 

Μηνίσκους).

Η σύνδεση του όρου μηνίσκου με τις κόρες και οι περαιτέρω ερμηνευτικές προσεγγίσεις που 

προσφέρει, για πρώτη φορά μελετήθηκαν από τον Studnizcka στην Κ28 (Μουσείο Ακροπόλεως 681 -ακ.50). 

Στην τελευταία, εντοπίζεται μια γενικότερη πλούσια διακόσμηση που θα πρέπει να βεβαιωθεί και στην κεφαλή 

της Σε αυτήν’, βεβαιωμένη είναι η παρουσία ενός υψηλού μεταλλικού στελέχους που δηλώνει την παρουσία 

κάποιου επίθετου μηνίσκου, ενώ επίσης έχουν αποκατασταθεί μεταλλικά ραβδιά που κατέληγαν σε λωτούς 

περιμετρικά της στεφάνης Τέτοιου είδους κοσμήματα, παρατηρούνται στα κράνη των μορφών που

Marszal 1988,204.
230 Boardman 1982, 179.
231 Rolley 1994, 183.
232 Marszal 1988,205.
233 Stewart 1990, 43.
234 T ............................. -2/11
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παριστάνουν Αθηνά, στην ερυθρόμορφη και μελανόμορφη αγγειογραφία (παναθηναϊκοί αμφορείςΓ · 

Ενισχυτική της ίδιας απόδοσης είναι η παρουσία του μηνίσκου στο κέντρο της κεφαλής που ερμηνεύεται ως 

στήριγμα κράνους235 236 237

Παρόμοια απόδοση, με στοιχεία αποκατάστασης κράνους μπορούμε να πάρουμε και από την κόρη 

Μουσείο Ακραπόλεως 669. Για αυτή μάλιστα, ο Langiotz χαρακτηριστικά αναφέρει ότι έχει τριγωνικές 

εγκοπές πιάνω και από τα δυο αυτιά, ίσως για την προστασία μαρμάρινων κοσμημάτων (λουλουδιών;). Ο

συνδυασμός και στις δυο περιπτώσεις πρώιμων και ύστερων χαρακτηριστικών, οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως 

θέλουν να μιμηθούν ένα αρχαϊκό «είδωλο» Αθηνάς Αναφερόμαστε δηλαδή σε μια πρώιμη εικόνα από ξύλο, 

μορφή ξοάνου, με επίθετα μεταλλικά κοσμήματα και ένθετα μάτια (μια τέτοια μίμηση μπορούμε να δούμε 

στην Κ28)238

Σε γενικές γραμμές όμως ο όρος μηνίσκος έχει συνδεθεί με την προστασία των αγαλμάτων από τον 

καιρό και τις ακαθαρσίες των πουλιών. Ο τρόπος αποκατάστασής του ποικίλλει ανάμεσα στοάς μελετητές κι 

έτσι ορισμένοι του αποδίδουν σχηματικά ένα είδος ομπρέλας Σε αυτήν τη λογική αναπτύσσει τη θεαιρία του ο 

Maxrnin239 240, που τη θεωρεί πιο λογική γιατην προστασία μεγαλύτερης επιφάνειας των αγαλμάτων. Ο Cook2413 

από την άλλη, στηριζόμενος στο παράδειγμα της Πεπλοφόρσυ (Κ34-εικ38), αποκαθιστά είδος δίσκου και όχι 

ομπρέλας αφού θεωρεί ότι ο όρος μηνίσκος παραλληλίζεται καλύτερα σε ένα δισκοειδές σχήμα, ενώ για την 

απόδοση της ομπρέλας καλύτερα αρμόζει ο όρος σκιάδειο.241 242 243 Ωστόσο, δε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ποια 

ακριβώς ήταν η μορφή του. Ο Timjelaibutg24" υποστηρίζει ότι η παρουσία και μόνο των μεταλλακών ιχνών 

που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετή για την προστασία των αγαλμάτων. Το μηνίσκο κατά βάση 

συναντάμε στα παραδείγματα των αρχαϊκών κορών της Ακρόπολης ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία του 

από τις αντίστοιχες της Ελευσίνας Ανάμεσα στις κόρες της Ακρόπολης που σώζουν ίχνη μηνίσκου μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι εμφανίζεται κυρίως στις υπερφυσικού μεγέθους περιπτώσεις σε ορισμένες του 

φυσικού, και σε λτγότερες του μικρότερου του φυσικού μεγέθους. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η αποκάλυψη 

κορών με μηνίσκο στην περιοχή του Ερεχθείσυ, γι’ αυτές που χρονολογούνται μέχρι το 510 π,Χ. Από το 51 θ- 

480 π,Χ.. τα περισσότερα παραδείγματα προέρχονται από τη περιοχή του Παρθενώνα.24 '1

235 Ridgway 1990, 586.
236 Μουσείο Ακροπόλεως αρ. 923. Ridgway 1990, εικ. 602.
237 Karakasi 2003, 120.
238 Ridgway 1992, 131-133.
239 Maxmin J., “Meniskoi and the birds.”, JHS 95, 1975, 175-180.
240 Cook R.M., “A supplementary note on meniskoi” JHS 96, 1976 153-4.
241 Ridgway 1990, 587.
242 Trendelenburg A, AA 13, 1898,230 κ.ε.
243 Karakasi 2003, 118.
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Τελικά, ο μηνίσκο; κοα ο πόλος σας κόρες μπορεί να είναι ενδεικτικός κοα της αρχιτεκτονικής ή 

εικονογραφικής σημασίας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα επίθετα μεταλλικά αντικείμενα.

Ωστόσο, η παρουσία του πόλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αποτελεί αποκλειστικά ενδεικτικό 

στοιχείο της αρχηεκτσνικής λειτουργίας» αλλά μπορεί να αποδώσει ία ένα γενικότερο αφηρωιστικό 

χαρακτήρα αρμόδιο στην περίπτωση των επιτύμβιων κορών, ο οποίος τελικά μπορεί να φτάσει ακόμα και σε 

επίπεδο θεϊκού διακριτικού.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε άλλη μια κατηγορία κορών, στις οποίες αποδίδονται 

θεϊκά στοιχεία τα οποία μπορούν σε τελικό επίπεδο να τις ταυτίσουν με θεότητες Οι κόρες αυτές ανήκουν στη 

λεγάμενη κατηγορία των «υβριδίων» που συγκεντρώνουν τόσο τα βασικά χαρακτηριστικά των κορών αλλά 

και διακριτικά που μπορείνα παραλληλίζονται με συγκεκριμένες θεότητες

Για την περίπτωση των κορών της Ακρόπολης οι όποιες θεϊκές παραστάσεις αφορούν κυρίως στη 

θεά Αθηνά. Με αυτή τη λογική, τα μη διασωθέντα αντικείμενα που κρατούσαν μπορούννα αποκατασταθούν 

με ασπίδα, δόρυ και κράνος στον τύπο δηλαδή της πολεμικής Αθηνάς. Έτσι ακόμα και η πρόταση των χεριών 

των κορών, που σε γενικές γραμμές θεωρείται αναθηματικής φύσεως αποκτά παραλληλισμούς με 

παραστάσεις διάφορίον θεοτήτων, όπως την Αθηνά Παρθένο ή το Δία της Ολυμπίας244

Βάσει της παρατιρησης αυτής και των πιθανών αποκαταστάσεων των συμβόλων των κορών, 

βλέπουμε ότι οιτελευταίες μπορούννα λάβουν διπλό ρόλο και χαρακτήρα εκπροσωπώντας αφενόςτο βασικό 

τύπο της κόρης κι αφετέρου τον αντίστοιχο κάποιας θεότητάς αναλάγως των διακριτικών που φέρουν. Τέτοιου 

είδους έργα, είναι γνωστά οος «υβρίδια». Χαρακτηριστικό παράδειγμα υβριδίου, αποτελεί η κόρη Μουσείο 

Ακροπόλεως 661, λόγω της συμπλήρωσης δόρατος στην οπή της πλίνθου στα δεξιά της και εξαττίας της 

αποκατάστασης κράνους λόγω των ιχνών μηνίσκου στην κεφαλή. Στην' περίπτωση της κεφαλής Μουσείο 

Ακροπόλεως 305, πέρα από τα ίχνη μηνίσκου, υπάρχει επίσης και μια κεντρική οπή που αποτελεί σαφέστερη 

ένδειξη για την υποδοχή κράνους Οι μηνίσκοι εξάλλου όπως υποστηρίξει η Ridgway245, αποτελούν 

υπολείμματα κράνους (βλ. Κ28 Μουσείο Ακροπόλεως 681 -εικ.50). Αν όντως αυτή η άποψη είναι σωστή, τότε 

ένας μεγάλος αριθμός κορών της Ακρόπολης θα πρέπεινα ταυτιστούν με Αθηνά. Ο Danner246 από την άλλη 

υποστήριζα ότι ο μηνίσκος ήταν συνήθης στην ελληνική γλυπτική και αρχιτεκτονική.

Σε μια συνολακή εξέταση των λειτουργιών των κορών, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι 

αναθηματικές είναι οιπερισσάτερες (για ποσόστωση λεασυργιών κορών βλ ενδεικτικά πίν. 1).

244 Keesling 2003,123.
245 Ridgway 1990 595.
246 Danner R. & Homblower επιμ., Ritual, Financial, Politics Athenian Democratic Accounts, Presented to 
David Lewis, Oxford 1994, 91.
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ΤΑΥΤΙΣΗΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

'Ενα από τα πιο βασικά προβλήματα στον τομέα της ερμηνείας των· κορών, αποτελεί η ταύτισή τους 

με θνητά ή θεϊκά όντα

Οι περισσότεροι μελετητές υτκχττηρίζσιιν ότι πρόκειται για ανώνυμες, γυναικείες αναθέσεις από 

κάποιο συγκεκριμένο αριστοκρατικό γένος και όχι απεικονίσεις κάποιας θεάς Η Richter μάλιστα απόκλεια 

την περίπτωση να αναπαριστούν Αθηνά οι αντίστοιχες γυναικείε; μορφές της Ακρόπολης των Αθηνών ή 

Ήρα της Σάμου.

Ωστόσο, στοιχεία που μπορούν \α αποδώσουν κάποια θεϊκά διακριτικά παρατηρούμε σε ορισμένες 

από τις κόρες της Ακρόπολης όπως στην κεφαλή Μουσείο Ακροπόλεως 646, όπου η παρουσία του κράνους 

επιβεβαιώνεται από τα ίχνη πράσινου χρώματος και μια παρεμβολή με την Αθηνά είναι εφικτή. Στην ίδια 

λογική μπορούμε να αναφέρουμε και την κόρη του Ευθυδίκου. που φέρει στα μαλλιά της ταινία και όχι 

στεφάνη ή πόλο όπως συνηθίζεται στην εικονογραφία των κορών. Η ταινία αυτή μπορείνα συσχετισθεί με την 

αντίστοιχη που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των μαλλιών κάτω από το κράνος οπότε αυτή συνδέεται 

περισσότερο με αγάλματα Αθηνάς κατά την Keesling."47

Βασικό παράδειγμα αποτελεί και η Κ22 (Μουσείο Ακροπόλεως 679-euc46). η οποία εκτός του 

βασικού τύπου της κόρης μπορεί να παριστάνει και Αρτεμη. Διαφέρει από τις υπόλοιπες εξρατίας της χρήσης 

του πέπλου παρά του συνήθους χιτώνα και ιματίου. Επίσης ασυνήθιστη είναι η παρουσία των 35 οπών στην 

κεφαλή της για την προσθήκη επίθετων κοσμημάτων'. Σίγουρα κρατούσε μεταλλικά αντικείμενα όπως 

δηλώνουν οι οπές στα χέρια, της όπου στο μεν δεξί της έχει υποτεθεί ότι κρατούσε μεταλλικά βέλη και στο 

προτεταμένο αριστερό τόξο, όποτε είναι εύλογος ο παραλληλισμός με Αρτεμη. στον οπού οδηγεί και η 

διακόσμηση του κέντρου της «φούστας» του χιτώνα, με σειρά μετοπών όπου παριστάνονται ζώα και ένας 

ιππέας κυνηγός247 248 Αντίθετα, η Ridgway τη ταυτίζει με Αθηνά που κρατά δόρυ, ασπίδα και κράνος Ωστόσο, 

η παρουσία ενός δόρατος να κρατιέται οριζόντια, (εφόσον στο αριστερό κρατά την ασπίδα) αποτελεί 

πρόβλημα στην εικονογραφία. Οι πιθανότητες να παριστάνει την’ Αρτεμη λοιπόν είναι περισσότερες κρίνοντας 

εςμλλου και από την παρουσία ιερού Βραυρωνίας Αρτέμιδος στην Ακρόπολη. Σε αυτήντην περίπτωση, όπως 

επισημαίνειη Alroth,249 έχουμε μια θεά-επισκέπτη στο ιερό κάποιας άλλης (εδώ της Αθηνάς).

247 Keesling 2003, 135.
24* ό.π., 138.
249 Alroth Β., Greek Gods andfigurines. Aspects of the Anthropomorfic Dedications, Boreas 18, Upsala 
1989.
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Στην ίδια κατηγορία κορών που μπορούν κυρίως με βάση την αποκατάσταση των αντικείμενων που 

κρατούσαν να ταυτιστούν με θεότητες θα πρέπει να εντάξουμε και το βασικό παράδειγμα της Ν 

που ερμηνεύεται ως η θεά Άρτεμη, λόγω της απόδοσης των αντικειμένων που έφερε, δηλαδή ηνία λιονταριού 

ή τόξο και βέλη. Με αυτή τη λογική μάλιστα, ο τύπος της Αρτέμιδος αποδίδεται στη μορφή της Πότνιας

Ωστόσο, οι περισσότεροι μελετητές δέχονται τις κόρο; ως προσωποποιήσεις των προσφορών προς 

τιμήντων θεών, σε μια αντιμετώπισή τους κυρίως ως θνητά και όχι θεϊκά όντα.

Ο LechaT30, μιλά για μια εικονογραφία της γενικότερης έννοιας των αριστοκρατικών ανώνυμων 

γυναικών. Αποτελούν με άλλα λόγια αναθηματικά σύμβολα, που δεν αποκτούν συγκεκριμένες 

προσωπικότητες και αποδίδονται μέσα από ένα νεανικό, όμορφο γυναικείο σώμα Θεωρεί επίσης στην ουσία 

ότι οι κόρες αποδίδουν ό,τι οι αντίστοιχες καρυάτιδες του Ερεγθεία) στον' 5ο οα. πΧ Ο ίδιος μελετητής, για την 

απόδοση του όρου κόρη, βασίζεται στο επίγραμμα (DAA αρ. 229), που αναφέρει τον όρο κόρεν από την 

Ακρόπολη, ανάθεση από κάποιον [Ναύ] λοχο ή βσό]λοχο. Με βάση την επιγραφή αυτή, θεώρησε ότι όλα τα 

αγάλματα των παρθένων της Ακρόπολης θα πρέπει να ταυτιστούν με κόρες που αποτελεί τον πλέον 

κατάλληλο όρο για τον προς εξέταση τύπο. Το επίγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είναι το 

μοναδικό που δεν είναι αφιερωμένο στην Αθηνά, οπότε σίγουρα δεν αναπαριστά την ίδια θεά Ο όρος κόρη 

επίσης αναφέρεται σε επιγραφή του 409πΧ από το Ερέχθειο και αναφέρεται στις αντίστοιχες Καρυάτιδες .

O Schneider ερμηνεύει τις κόρες ως εκφράσεις ενός εγκαθιδρυμένου αριστοκρατικού ήθους 

Υποστηρίζει επίσης ότι οι κόρες εξρατίας της διακοσμητικότητάς και ομορφιάς τους αναπαριστούν τις θνητές 

αριστοκρατικές κοπέλες και λειτουργούσαν ως «αγάλματα» (προκαλούσαν δηλαδή την ευχαρίστηση) για την 

ικανοποίηση της θεάς Δηλώνεται δηλαδή η αμοιβαίατους σχέση με αυτή250 251 252 253.

Η Ridgway από την άλλη, συσχετίζει τις κόρες με την ιδέατης σύγχρονης αθηναϊκής αριστοκρατικής 

κοινωνίας ανεξαρτήτως αν αποδίδουν συγκεκριμένα πρόσωπα ή απλές εικόνες με στόχο την ευχαρίστηση. 

Εξίσου πιθανό είναι να παριστάνσνται με έναν επίσημο τρόπο, όπως στη διάρκεια των αθηναϊκών εορτώνι2Μ 

ή να αναπαριστούν συζύγους και κόρες Αθηναίων αριστοκρατών. Η άποψη αυτή όμως είναι μάλλον 

παρακινδυνευμένη, αφού οι κόρες ανατίθενται και από λίγες Αθηναίες γυναίκες καθώς και από χαμηλότερου 

κοινωνικού status άντρες Σίγουρα, αποτελούσαν μοναδικά δείγματα ομορφιάς εκφράσεις ευημερίας και

250 Lechat Η., Au musee de I’ Acropole Etudes sur la sculpture en Attique avant la ruine de l' Acropole lors 
de I'invasion de Xerxes, Annales de l’Universite de Lyon X., Paris\ Lyon.
251 Κοντολέων 1974, 10.
252Schneider L.A., Zur sozialen Bedeutung der Archaischen Korenstatuen.,Hamburg 1975, 5 κ.ε.

Kessling 2003, 110. 
Ridgway 1982 123.
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επιτυχίας χωρίς όμως ταυτόχρο\α να αποκλείεται η περίπτωση της ταύτισής τους με θεό^ Γενικά, είναι

αποδεκτό ότι η εικόνα της κυρίαρχης θεότητας ενός ιερού (στην περίπτωση της Ακρόπολης της Αθηνάς), 

αποτελεί την ιδανική για ένα ανάθημα.255 256 257 258

Στα πλαίσια μιας διαφορετικής προσέγγισης της ερμηνείας των κορών, παρουσιάζουμε εδώ και 

κάποιες απόψεις οι οποίες προσιδιάζουν μιας περισσότερο ανδροκρατικής άποψης με χαρακτηριστική αυτή 

του Stewart,” ο οποίος θεωρεί ότι στα πλαίσια μιας ανδροκραταύμενης κοινωνίας μια όμορφη γυναίκα 

αποτελεί το καλύτερο διακοσμητικό στοιχείο του σπιτιού. Παράλληλα, τους αποδίδει την εικόνα των 

παρθένων γυναικών, όπως αυτή γίνεται γνωστή μέσα από τις λογοτεχνικές περιγραφές Ο Holloway268, θα 

υποστηρίξει ότι οι κόρες αποτελούν ένα γενικευμένο τύπο καλού οιωνού, κατάλληλε; για αναθηματικούς 

σκοπούς αντανακλώντας ταυτόχρονα ένα αριστοκρατικό πνεύμα και μια οικονομική ευχέρεια259 παρά την 

ανάθεσή τους σε ορισμένε; περιπτώσεις και από μη αριστοκράτες αναθέτες260.0 Osborne26προχωρώντας 

ακόμα πιο μακριά ταυτίζει τις ανώνυμες κόρες με «προϊόντα» της αριστοκρατικής κοινωνίας με την έννοια ότι 

αποτελούν κατάλληλες προσφορέςγια τη συναλλαγή ανάμεσα σιους άντρες αναθέτες και τη θεά.

Περαιτέρω κρίνοντας από τα παραδείγματα των κορώντης Ακρόπολης όπως υποστηρίζουν αρκετοί 

μελετητές πολύ πιθανή είναιη ταύτισή τους είτε με ιέρειες είτε με πρόσωπα κατώτερου ιερατικού αξιώματος 

ή με άτομα που γενικά κατέχουν μια συγκεκριμένη ιερατική υπηρεσία. Το γεγονός ότι κάποια γυναίκα γίνεται 

ιέρεια, δηλώνει την μοναδικότητα και σεβασμιότητά της Αν όντως λοιπόν, οι κόρες αποτελούν παραστάσεις 

ιερειών, είναι μοναδικές και σπάνιες262 Όμως η ταύτισή τους με ιέρειες Αθηνάς για το ιερό της Ακρόπολης 

είναι αμφιλεγόμενη, δεδομένης της ηλικίας και της φιλάρεσκης απόδοσής τους στοιχεία δηλαδή που δεν 

αρμόζουν σε μια ιέρεια Παράλληλα μόνο μια ιέρεια είναι ισοβίως αφιερωμένη στη θεά Αθηνά. οπότε ο 

μεγάλος αριθμός των κορών, δε μπορα να εννιχύσα αυτήν την άποψη, όπωςυποστηρωη Καρακάση.263

Αυτή η ταύτιση όμως με ιέρειες ή προσωπικό κατώτερου αξιώματος αμφισβητήθηκε ήδη από τον 

Langlotz264 ο οποίος θεωρεί ότι (ραίνονται μικρότερες για ιέρειες Αθηνάς Πολιάδος και πολύ μεγάλες για

255 Hurwit 1999, 106.
256 Ridgway 1990,611.
257 Stewart 1990, 123.
258 Holloway R„ “Why Korai?”, OJA 11, 1992, 267-74.
259 Ridgway 1993,433.
260 Keesling 2003, 87.
261 Osborne, R., Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis, 
Oxford 1994.
262 Turner 1983,411.
263 Karakasi 2003, 135.
264 Langlotz E.,1939, 7-9.
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αρρηφόροι Emu εξάλλου γνωστό ότι η Αθηνά επιθυμεί μια ιέρεια ώριμη που να έχει περάσει τηνηλακίατσυ 

έρωτα. Για πρόσκαιρες και μόνο υπηρεσίες μπορούσενα στηριχθεί σε παρθένες26*

Πιο πιθανό είναι λοιπόν να σχετίζονται άμεσα με κάποια τελετουργία της Αθηνάς όπως την ύφανση 

και δίπλωση του πέπλου κατά τη διάρκεια της γιορτής των Παναθηνοάων (Diddns), οπότε ταυτίζονται με 

αρρηφόρσυς (Παυσ 127.3). Όμοια ερμηνεία μπορεί να αποδοθεί και στην περίπτωση των σαμιακών κορών 

όπου νεαρά κορίτσια προετοιμάζουν' το ένδυμα της θεάς* 266. Οι αρρηφόροι όπως επιβεβαιώνεται από την 

επιγραφή, (IG Π2 3,13470), ήταν από τις λίγες γυναίκες που είχαν δικαίωμα ανάθεσης και που εισερχόμενες 

στην ιερατική υπηρεσία, έφταναν το κοινωνικό status των αντρών^67. Οι θνητές αυτές θα πρέπει να 

προέρχονταν από αριστοκρατικές οικογένειες, \α ήταν μικρές σε ηλικία και ανύπανδρες Πιο συγκεκριμένα, η 

ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ των 7-11 χρόνων, και ο ρόλος αυτός αποδίδεται σε 2 κορίτσια κάθε χρόνο 

(Αριστοφ. Λυσικράτ. 648). Η υπηρεσία τους στην'ουσία αποτελούσε ένα είδος ιερής απομόνωσης στην 

υπηρεσία της θεάς Αθηνάς για ένα έτος Στο τέλος του έτους η υπηρεσία τους τελείωνε με μια μυστική 

νυκτερινή τελετή268. Γενικά, οι λειτουργίες και υπηρεσίες των αρρηφόρων απηχρύν το μύθο των θυγατέρων' 

του Κέκροπος Οι τελευταίες έχουν θεωρηθεί ότι αποτελούν τις πρώτες ιέρειες της Αθηνάς και άη 

λειτουργούσαν ως επίθετα της τελευταίας Η ιεροτελεστία και υπηρεσία των αρρηφόρων, τοποθετείται στο 

μήνα Σικροφοριώνα.269

Αλλα θρησκευτικά βραχυπρόθεσμα ωστόσο, αξιώματα, τα οποία μπορεί να λάμβαναν οι κόρες 

είναι οι κανηφόροι υδριαφόροι ή εργασιίνες που αποσκοπούσαν' σε συγκεκριμένη θυσιαστήρια πράξη στα 

Παναθήναια.270 * * Οι εργαστίνες πιο συγκεκριμένα, ήταν υπεύθυνες για την ύφανση του πέπλου (όπως μας 

πληροφορεί ο Ησύχιος : εργαστίναι αι τον πέπλον υφαίνσυσαι). Μια ταύτισή τους με νύμφες ή νύφες που 

φορούν διακριτικό τελετουργικό ένδυμα, είναι εξίσου πιθανή. Σχετικά με το ρόλοοτωνκανηφόρων από την 

άλλη, γνωρίζουμε ότι στην πόλη της Αθήνας υπάρχει ένας ιερός περίβολος της εν κήποις Αφροδίτης και σε 

αυτόν υπήρχε ή οδηγούσε μια φυσική υπόγεια δίοδος : σε αυτήν κατεβαίνουν οι παρθένες οι οποίες 

κουβαλούσαν στην κεφαλή τους κάνιστρα, όπου ήταν τοποθετημένα κάποια μυστηριώδη αντικείμενα, 

παραδεδομένα από τη βασική ιέρεια, τη νύχτα της παραμονής της γιορτής*72

265

266

267

268

269

270

271

272

ό.π., 457.
Karakasi 2003, 30.
Turner 1983,395.
Turner 1983,219.
Decharme 1967, 89
Hurwit 1999, 58.
Ridgway 1990, 601
Burket 1993,473.
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Αντιθετική σε όλα τα προαναφερθέντα είναι η άποψη του Μάντη273, που θεωρεί την ταύτιση των 

κορών με ιέρειες μια αυθαίρετη ερμηνεία, που δε βασίζεται ούτε σε επιγραφικές ενδείξεις αλλά ούτε και σε 

συγκεκριμένα εικονογραφικά στοιχεία. Ο παραλληλισμός τους με τα μαρτυρημένα αγάλματα επώνυμων 

ιερειών στα τεμένη και συχνά στις εισόδους διαφόρων ναών και ιερών των κλασικών και ελληνιστικών 

χρόνων, είναι παρακινδυνευμένος αν όχι αδύνατος

Σχετικά με την ερμηνεία των κορών της Ακρόπολης δε θα πρέπει να παραληφθεί η θεωρία του 

Shapiro274, σύμφωνα με τον οποίο οιπροαναφερθείσες αποτελούσαν ιδιωτικά αναθήματα που παρίσταναν τις 

κόρες των Αθηναίων αυτών, οι οποίοι τις είχαν χρηματίσει ως παιδιά αρρηφόρσυς κοπέλες κανηφόρους ή 

ιέρειες της Αθηνάς Πολιάδος Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το γεγονός ότι μετά τα περσικά και μέχρι την 

έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου, υπήρξε ένα διάστημα περιορισμού της ανάθεσης των ιδιαπικών 

αναθημάτων στην Ακρόπολη, οπότε τότε στήνονταν’ κυρίως αγάλματα Αθηνάς Η θεώρηση αυτή μπορεί να 

ενισχυθεί και από τον περιορισμό δια νόμου των αντίστοιχων επιτύμβιων κορών, στο ίδιο διάστημα Με τη 

λογική μάλιστα, ότι οι κόρες τόσο οι αναθηματικές όσο και οι επιτύμβιες παράγονταν από το ίδιο εργαστήριο, 

η παύση παραγωγής του ενόςτύπου (επιτύμβιες), ίσως συνεπάγεται καιτον περιορισμό του άλλου.

Από την άλλη, η Keesling υποστηρίζει ότι παρά τις συνήθεις αποδόσεις των κορών σε ιέρειες δεν 

έχουμε στη διάθεσή μας γυναικεία αγάλματα που βεβαιωμένα σχετίζονται με κάποιο ιερατικό αξίωμα, 

τουλάχιστον πριντον 5° ω. πΧ Το πρώτο παράδειγμα για μια τέτοια ταύτιση αποτελεί η Λυσιμάχη, τέρ>εια της 

Αθηνάς Πολιάδος··75 Έτσι ίσως είναι πιο πιθανό, αποκλειστικά για τις κόρες της Ακρόπολης να παριστάνουν 

Αθηνά. Ωστόσο, κρίνοντας και από τα αντίστοιχα δεδομένα της αγγειογραφίας γνωρίζουμε ότι η Αθηνά φέρει 

συγκεκριμένα σύμβολα (αιγίδα, κράνος ασπίδα, δόρυ), που όμως επιβεβαιωμένα δεν παρατηρούνται σε καμία 

περίπτωση από τις κόρες της Ακρόπολης276 277 278 Επιπλέον, η Αθηνά στα αρχαϊκά αναθήματα της Ακρόπολης 

παριστάνεταικαθιστή" ή σε διασκελισμό (κυρίως στα χάλκινα αγολμάτια του 6αυ -5ου αι π.Χ.)„ στάση 

δηλαδή που δεν' εντοπίζεται στα παραδείγματα των κορών. Συνεπώς μια ταύτισή τους με τη θεά, μάλλον θα 

πρέπει να θεωρηθεί παρακινδυνευμένη.

213 Μάντης 1990, 19-20.
274Shapiro Η.Α., “Zum Wandel der attischen Gesellschaft nach der Perserkriegen im Spiegel der Akropolis- 
Weihung,“ στο D. Papenfiiss & V.M. Strocka επιμ., Gab es ein griechischer Wunder? Griechenland 
zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jhs. v.Chr. Tagungsbeitrage des 16.Fachsymposiums der 
Alexander von Humboldt-Stiftung veranstaltet vom.5 bis 9. April 1999 in Freiburg im Breisgan, Mainz 
2001,91-100, ιδίως 93-94.
275 Keesling 2003,101.
276 Ridgway 1990, 603-604.
277 Boardman 1982, εικ. 135, 258.
278 ό.π., εικ. 199.
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Σεγενικέ; γραμμές οι κόρες και τα αναθήματα, αποτελούνγια την Keesling αποδείξεις μιας ενεργούς 

και μόνιμης θρησκευτικής πρακτικής και όχι τόσο μιαν αντανάκλαση της πολιτικής ή κοινωνικής ισ^ 

Αθηνών του 6* και 5“ αιπΧ Εξάλλου, η γενικότερη εικονογραφία των κορών, συνεπάγει την ερμηνεία 

τους καλύτερα ως ανωνύμων θνητών και όχι συγκεκριμένων προσωπικοτήτων ή θεοτήτων ή Αθηνάς, για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως είχε ήδη υποστήριξα ο Diddns279, αναφερόμαστε σε μια πρώιμη περίοδο 

όπου οι κόρες δε διαθέτουν τα κατάλληλα διακριτικά για τη ταύτισή τους με Αθηνά, όπως την ασπίδα, την 

αιγίδα ή το κράνος. Ο ίδιος τους αποδίδει συγκεκριμένους ιερατικούς ρόλους που ανταποκρίνΌνται στη 

θρησκεία της θεάς Αθηνάς Η ταύτισή τους με συγκεκριμένες αποδόσεις θεών ή θνητών, δεν είναι τόσο 

πειστική, αλλά μάλλον αποτελούν σύμβολα κάποιου αριστοκρατικού προφανώς γένους όπως υποστηρίξει η 

Keesling. Η πλούσια διακόσμησή τους όπως αυτή αποκαλύπτεται τόσο μέσα από την ενδυμασία τους όσο και 

μέσα από τα κοσμήματα και καλύμματα της κεφαλής τους αποτελούν χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να 

συνδεθούν με τις εμφανίσεις των αντίστοιχων γυναικών της ύστερης αρχαϊκής περιόδου, σε μια άμεση 

μάλιστα συσχέτιση με την έννοια του γάμου.280 281

Βέβαια, η υψηλή ποιότητα των ενδυμάτων, υποδηλώνει την αντίστοιχη κοινωνική θέση των 

γυναικών αυτών, που αποτελούν κατάλληλες προσφορές προς την Αθηνά. Παράλληλα όμως η 

πολύπλοκη αυτή απόδοση ενδυμάτων, δε θα πρέπει να ήταν δυσνόητη ή ανοίκεια στον καλλιτέχνη, αλλά 

μάλλον αντανακλούσε την πρα)ματικότητα.282

Η Keesling καταλήγει, λέγοντας ότι η σωστή ερμηνεία των κορών της Ακρόπολης μπορεί να 

εξασφαλιστεί μέσα από την εξέταση του τόπου εύρεσής τους οπότε τίθεται το ζήτημα συγκεκριμένης θέσης 

τους πάνω στο λόφο. Για τη περιοχή αυτή όμως ο προσδιορισμός ακριβούς θέσης δεν είναι εφικτός αφούο 

χώρος της ακρόπολης είχε συνεχή χρήση μέχρι και σήμερα283 284 Σήουρα ορισμένες προορίζονταν σε 

εξρπερικσύς χώρους λόγω της παρουσίας μηνίσκου στις κεφαλές τους, ενώ έχουμε σαφή παραδείγματα που
284τοποθετούνταν μέσα σε κάποιο ιερό, κρίνοντας από την αδρά επεξεργασμένη επιφάνεια της πλάτης 

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αριθμός των κορών της Ακρόπολης έχει απσκαλυφθεί στην περιοχή ανάμεσα στο 

Ερέχθειο και τον Παρθενώνα ενώ πολλές αποκαλύφθηκαν και στη ΝΔ γωνία του πρώτου, σε σημείο δηλαδή 

που, όπως υποστηρίζει ο Τραυλός συνδέεται με τις αρρηφόρους Από την άλλη, οι κόρες που ανατίθενται μετά 

το 510 πΧ, εντοπίστηκαν κυρίως στον περίβολο του Παρθενώνα, αλλα/ή που ίσως μπορείνα εξηγηθεί από

279 Dickins, A catalogue of the Art Museum Sculptures /, Archaic Sculpture, Cambridge, 1912.
280 Keesling 2003, 122.
281 Ridgway 1992, 123.
282 Abrahams 1908, 35.
283 ' iο.π., 17.
284 Richter 1968. 1.
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τις αρχιτεκτονικές αλλαγές που συνιελέστηκαν. Από τα στοιχεία αυτά, παίρνουμε μια πρώτη εντύπωση για 

την τοποθέτηση των κορών πάνω στο λόφο της Ακρόπολης, αν και σε καμία περίπτωση δε μπορούμε \α 

είμαστε βέβαιοι για την αρχική τους τοποθέτηση.283 Τέλος για τις κόρες της Ακρόπολης κάποια 

συμπεράσματα μπορούν \α προέλθουν μέοα από συγκρίσεις με τα υπόλοιπα αναθήματα στη περιοχή, οπότε 

μπαίνουμε σε μια λογική αναζήτησης του διού τύπου με διαφορετικές παραλλαγές ή την απεικόνιση 

διαφορετικοί μοτίβων.

Η Καρακάση από την άλλη, καταλήγει λέγοντας ότι οι αναθηματικές κόρες της Ακρόπολης 

ταυτίζοντας με ανώνυμες γυναικείες μορφές που έτσι δε μπορούννα θεωρηθούν ως τιμητικά αγάλματα, μετη 

μεταγενέστερη έννοια του όρου. Η περίπτωση των επιτύμβιων κορών διαφέρει ως προς το ότι αναπαριστσύν 

συγκεκριμένες αποθανούσες γυναίκες οπότε η συνοδεία ονομάτων σε αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντική της 

γενικότερης λειτουργίας τους Αντίθετα οι κόρες της Ακρόπολης αποδίδουν ζωντανά νεαρά κορίτσια που 

έστεκαν σε δημοσίους ιερούς χώρους86.

Εκτός της Ακρόπολης και της Αττικής έχουμε στη διάθεσή μας παραδείγματα κορών, οι οποίες 

βεβαιωμένα αποτελούν παραστάσεις θνψών γυναικών, χάρη στις συνοδευτικές τους επιγραφές που τις 

ταυτίζουν με μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Πιο συγκεκριμένα, από την περιοχή της Σάμου, τα θηλυκά 

μέλη της οικογένειας του γλύπτη Γενέλεω στο αντίστοιχο σύνταγμα, αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα. Το τελευταίο, έχει ερμηνευθεί ως παράσταση συμποσίου από την Καρύδη285 286 287. θεωρία που ο Η. 

ναι Steuben288 αμφισβητεί προτείνοντας ότι ο πατέρας του συντάγματος συμμετέχασε γιορτή και η μητέρα 

ταυτίζεται με ιέρεια της'Ηρας

' Εχουμε επίσης τα παραδείγματα των λεγάμενων κορών του Χηραμύη, για τις οποίες έχει πραταθεί η 

άποψη ότι παριστάνουν' τα παιδιά του αναθέτη. όπως θεωρεί ο Kyrieleis289. Από την άλλη, ο Schneider 

εμμένει σε μια ερμηνεία τους ως σύμβολα. Τελικά, μήπως θα έπρεπε να θεωρηθούν εξιδανικευμένες εικόνες 

νεαρώνγυναικών’ της αρισιοκρατίας Η περίπτωση πάντως να μιλάμεγενικάγια οικογενειακά αναθήματα και 

συντάγματα στην περιοχή του Ηραίου, μπορεί να δικαιολογηθεί από τον ίσο αριθμό κούρων και κορών που 

αποκαλύφθηκαν και που μπορούν να προέρχονται από μεγαλύτερα οικογενειακά συντάγματα. Η άποψη αυτή 

μπορείνα δικαιολογηθεί και μέσα από την' τάση των οικογενειών να προβάλλονται σε δημόσιες εορτές290 Η 

περίπτωση της Σάμου, όπου έχουμε συγκεκριμένες ταυτίσεις προσωπικοτήτων (Φιλίππη, Ορνίθη). σε καμία

285 Karakasi 2003, 131-32.
286 ό.π., 138.
287 Walter- Karydi Ε., “Geneleos”, AM 100 1985, 100.
288 Steuben H.v., “Zur Geneleosgruppe in Samos”, στο Festschrift fur Jale Inan. Jale lnan armagani, 1989, 
137κ.ε.
289 Kyrieleis 1995,21.30.
290 Karakasi 2003, 29.
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περίπτωση δε μπορούννα αποδώσουν μιαγενικότερη καθολίκευση του τύπου των κορών, ως παράσταση των 

γυναικείων μελώντων οικογενειών των αναθετών .

Στοιχεία που να μπορούννα βεβαιώνουν τη παρουσία οικογενειακών αναθηματικών συνταγμάτων 

από τη περιοχή της Ακρόπολης δεν έχουμε στη διάθεση μας κρίνοντας π,χ. από τον περιορισμένο αριθμό 

κούρων και την πλειοψηφία των κορών που δε συνοδεύεται από ενεπίγραφα ονόματα, αν και έχουμε μια 

περίπτωση που σώζονται τα ονόματα, Αριστομάχεν και Αρχεστρατεν. Η γενικότερη απουσία των ονομάτων, 

των κορών της Ακρόπολης έρχεται σε αντίθεση με τα βεβαιωμένα αναθηματικά έργα των κορών της Σάμου, 

ή των επιτύμβιων της Αττικής που αποκαλύπτουν σαφώς το θνητό τους χαρακτήρα με τη συνοδεία των 

επιγραφών. Στις πρώτες συνεπώς ίσως δε θα πρέπει να αποδοθεί μια απόλυτα θνητή ταυτότητα, αλλά μια 

γενικότερη έννοια συμβόλου (ίσιος του αριστοκρατικού γένους όπως έχουμε αναφέρει), κατάλληλη για τη θεά 

Αθηνά, για την οποία ίσως μια συνοδεία επιγραφών και ονομάτωννα θεωρείται άπρεπη. Αυτή η καθολίκευση 

της απουσίας των ονομάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη των κούρων' στην περιοχή της Ακρόπολης ίσως 

θα μπορούσε να εξηγήσει μια ταύτιση με Αθηνά. 'Οπως δηλαδή συμβαίνει με την περίπτωση του ιερού της 

Βοιωτίας στο Πτώο, όπου έχει βρεθεί πολύ μεγάλος αριθμός κούρων και σχεδόν καθόλου κόρες. Η ταύτιση 

των πρώτων με τον Απόλλωνα είναι εύλογη291 292. Σε καμία περίπτωση όμως δε μπορούμε να γνωρίζουμε με 

βεβαιότητα το λόγο της απουσίαςτων επιγράφουν στις αρχαϊκές κόρες της Ακρόπολης

Διαφορετικός προσεγγίσεις μπορούν να γίνουν στην περίπτωση των παριανών κορών. Με την Πάρο, 

συνδέονται αρκετές λατρείες όπως αυτή της Αφροδίτης και Άρτεμης Η αποκάλυψη λοιπόν της Κ63 (Πάρος 

163 εικ. 15) στην' περιοχή εκείνη που θεωρείτο ιερό Αρτέμιδος μαρτυρεί την αναθηματική χρήση της Γενικά, 

οι παριανες κόρες με την πλούσια απόδοσή και τα κοσμήματα τους παρουσιάζονται επισήμως σε κάποια 

γιορτή. Κάτι τέτοιο, όπως αναφέρει και ο G.Wickert-MicknaT93, μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τις 

αντίστοιχες επικές αναφορές όπου έχουμε περιγραφές γυναικών οι οποίες αναπαριστούν γυναίκες σε σχήμα 

χορού, προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος Για τη συγκρότηση αυτών των χορών επιλέγονταν συγκεκριμένες 

κοπέλες όσιό την αριστοκρατική τάξη.294

Περαιτέρω, ένα άλλο βασικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, αποτελεί το μέγεθος των 

κορών. Σε γενικές γραμμές ελάχιστες είναι οι μνημειώδεις ή ακόμα και αυτές που φτάνουν στο φυσικό 

μέγεθος αφού οι περισσότερες αγγίζουν το μισό του φυσικού ύψους ή και ακόμα λιγότερο. Έτσι λοιπόν, το

291 Keesling 2003, 104.
292 ό.π. 107.
293 Wickat-MickiTat G, «Die Frau», am Arch Horn III R 40,1982
294 Karakasi 2003, 89.
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μέγεθος που έχουν δε μπορείνα αναδείξριτην ενδεχόμενη θεϊκότητάτους η οποία μπορα να γίνεται αντιληπτή 

από τη γενικότερη απόδοσή τους τη στάση τους κω τα σύμβολά τους

Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ακρόπολης ον κόρες αποκτούν μια ποικιλία στην απόδοση των 

μεγεθών, αν και στη πλειοψηφία τους δε ξεπερνούν το 1 μ Χαρακτηριστικά αναφέρουμε δυο αντιθετικά 

παραδείγματα. Αφενός την Κ40 (Μουσείο Ακροπόλεως 674-enc59), μια αφοπλιστική, ήρεμη γοητευτική 

μορφή με έντονα ιωνικά χαρακτηριστικά κι αφετέρου την Κ28 (Μουσείο Ακροπόλεως 681X πολύ δεσποτική 

και μνημειώδη. Η αυξημένη εικονογραφική ποικιλίατων κορών αποτυπώνει τη μοναδικότητα τωνγυναικείων 

αυτών μορφών όπου η καθεμία έχανα αναδείξει τη δική της προσωπικότητα. Σε μια συνολική ερμηνευτική 

τους αντιμετώπιση, μάλλον θα πρέπει να τις ταυτίσουμε με τα πιο κατάλληλα δώρα για τους θεούς κι έτσι 

μπορείνα αναπαριστούν, θνητές αριστοκρατικών κατά βάση τάξρων, θεές ή παρθένες.

Ανάμεσα σης σαμιακές κόρες οι Κ54 (εικ3) και Κ55 (εικ:4), μπορούν να θεωρηθούν κολοσσικές 

Ακολουθώντας τον πίνακα της Καρακάση (σελ.15) μπορούμε να δούμε την ποικιλία των μεγεθών ανάμεσα 

στα διάφορα παραδείγματα. Χαρακτηριστική είναι η τάση για μεγέθη μεγαλύτερα του φυσικού, κυρίως στα 

πρώιμα παραδείγματα, για τα οποία χρησιμοποιείται το ναξιακό μάρμαρο, σε αντίθεση με τα σαμιακά των
•JQf.

χρόνων 575-520 πΧ όπου χρησιμοποιείται το χαρακτηριστικό σαμιακό γκριζόλευκο μάρμαρο." Μια 

βασική παρατήρηση αποτελεί η μείωση του μεγέθους των κορών από τα χρόνια της διακυβέρνησης του 

Πολυκράτη (538-522 πΧ), οπότε και γενικότερα έχουμε τη μείωση του αριθμού τους* * 297 * Όσον αφορά τις 

κόρες της Πάρου, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυτές πριν από το 550 πΧ. είναι μικρότερες του
9QRφυσικού και μικρά αγαλμάπα. Από το 530 πΧ κχ. αποκτούν φυσικά μεγέθη."

Οι δηλιακές κόρες εν συνεχεία, ξρανούν από τον 7° ατ πΧ, με την ΚΙ, που είναι υπερφυσικού 

μεγέθους και για την οποία χρησιμοποιείται το ναξιακό χοντρόκοκκο μάρμαρο. Οι μεταγενέστερες 

περιπτώσεις όμως δηλιακών κορών, είναι μικρότερες του φυσικού μεγέθους ενώ στο τελευταίο τέταρτο του 

6™ αι πΧ, αποκτούν’ φυσικό πλέον μέγεθος299 Σε μια προσπάθεια ερμηνευτικής τους προσέγγισης οι 

δηλιακές κόρες θα πρέπει να ταυτιστούν με αναθήματα προς τη θεά Άρτεμη (βασική θεότητα μαζί με τον 

αδερφό της Απόλλωνα), στο νησί, όπου λατρεύεται ως πότνια Θηρών. Εξάλλου, από την επική ποίηση 

ενημερωνόμαστε σχετικά με την επονομασία της Αρτέμιδος ως Χρυσηλακάτσυ. προς τιμήν της οποίας 

εμφανίζονται παρθένες κόρες σε χορό.

295

296

297

298

299

Karo 1970, 264.
Karakasi 2003, 18.
ό.π. 15.
ό.π., 83.
ό.π., 69.
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Γενικά οι αττικές σαμιακές παριανάς κόρες και το παράδειγμα της ΚΙ. αποτελούν «παίδες καλοία», 

ή νεαρές και όμορφες παρθένες κοπέλες. Όσες γυναίκες συμμετέχουν σε επίσημες γιορτές, είναι 

περιποιημένες πλούσια ενδεδυμένες και με επιμελημένη κόμμωση, όπως το βλέπουμε τόσο σε παριανά όσο 

και σε δηλαακά παραδείγματα Τα στοιχεία αυτά παράλληλα, αναδεικνύουν την υψηλή αριστοκρατική τους 

θέση.300 301 302 303

Τέλος βασική της ερμηνευτικής προσέγγισης των κοριόν είναι η πρόταση του ενός ή των δυο χεριών, 

η οποία λαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις Η Keesling για παράδειγμα θεωρεί ότι αποτελεί ένα βασικό 

στοιχείο για την ανάδειξη της αιωνιότητας^11 Η Saloman από την άλλη, ταυτίζρι την κίνηση αυτή με σύμβολο 

παθητικότητας σε σχέση με τη σχεδόν άκαμπτη στάση που παίρνει η κόρη και ανατίθεται έτσι στους εν 

κινήσει κούρους δηλώνοντας την κατώτερη κοινωνική της θέση ας γυναίκας στα πλαίσια μια 

ανδροκρατσύμενης κοινωνίας'0“ Μια άλλη ερμηνεία που αποδίδεται στην κίνηση αυτή, κυρίας σύμφωνα με 

ας φιλολογικές και επιγραφικές πηγές αποτελεί ο συσχετισμός με θρησκευτικές πρακτικές και ο 

παραλληλισμός της με τις χειρονομίες των θεϊκών αγαλμάτων. Ο Αριστοφάνης μας αναφέρει όα τα αγάλματα 

παρουσιάζονται με προτεταμένα τα χέρια παριστάνσντας θεούς (Αριστοφ. Εκκ/ησιόζουσω Π 777-783). Αν 

μάλιστα αναλογιστούμε όα ορισμένα αναθηματικά αγάλματα έστεκαν κοντά σε βωμούς ίσως τότε στην 

κωμωδία Όρνιθες περιγράφει μια πρακτική τοποθέτησης κρέατος στα χέρια των αναθηματικών αγαλμάτων, 

όπως και σας αντίστοιχες θεϊκές μορφές όπως αυτές αναδεικνύσνιαι στουςναούς Παράλληλα, με βάση σειρά 

ιερών νόμων από τη Χίο, μπορούμε να δούμε όα τμήματα από σπλάχνα τοποθετούνταν στα χέρια ή στα 

γόνατα των αγαλμάτων, όπως ακριβώς γινόταν με ας Τρώες γυναίκες που τοποθετούσαν τον ιερό πέπλο στα 

πόδια του αγάλματος της Αθηνάς όπως μας περιγράφει οΌμηρος (Ιλ Ζ 302-304). Συνολικά σύμιρωνα με την 

Keesling τα αγάλματα θεών θα πρέπει να φανταστούμε με προτεταμένα τα χέρια τους να δέχονται ως 

προσφορές από τους θνητούς σπλάχνα, σα να συμμετείχαν οι ίδιοι ενεργά στη θυσία. Μια τέτοιου είδους 

πρακτική συναντάμε κυρίως σε χαοτικά παράλληλα.30' Σε γενικές γραμμές η πρόταση των χεριών και η 

συνοδεία των αντίστοιχων προσφορών, αποτελεί μια βάση για την ανάδειξη του αναθηματικού χαρακτήρα 

των γυναικείων αυτών μορφών. Προσωπικά, ο παραλληλισμός με τις αντίστοιχες θεϊκός παραστάσεις μου 

φαίνεται παρακινδυνευμένος εφόσον δε μπορεί να αιτιολογήσει ικανοποιητικά μια ταύτιση των κορών με 

θεότητες, δεδομένου των υπόλοιπων εκλεοτόμενων διακριτικών στοιχείων. Εξάλλου, στην πλειοψηφία τους οι

300 ' *700.71., 7ο.
301 Keesling 2003, 106.
302 Salomon Ν., “Making a world of difference. Gender, asymmetry and the Greek nude”, στο επιμ. A.D. 
Koloski-Ostrow and C.L.Lyons, Naked Truths, Women, Sexuality and Gender in Classical Art and 
Archaeology, London 1997, 201.
303 Keesling 2003, 158.
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κόρες δεν έχουν ανοιχτά τα χέρια τους και κρατούν προσφορές οπότε δε μπορούν να παραλληλιστούν με τις 

αντίστοιχες θεϊκές παραβάσεις που θέλουν ανοιχτέςτις παλάμες τουςγια την υποδοχή των προσφορών.

Η έναρξη των περσικών πολέμων, θα σημάνει την παύση παραγωγής των κορών στα 480 πΧ, 

οπότε βλέπουμε άτι ο τύπος της κόρης κυριαρχεί μόνο κατά τη διάρκεια των αρχαϊκών χρόνων. Τα χάλκινα 

αγάλματα Αθηνάς που έστεκαν, όπως μαθαίνουμε από τις περιγραφές του Παυσανία, στην περιοχή της 

Ακρόπολης, κυριαρχούν από το 480 πΧ μέχρι και τα τέλη του 5ου αε πΧ, στοιχείο που δείχνει ότι ο τύπος 

αυτός αντικατέστησε τον αντίστοιχο των κορών. Η παρατήρηση αυτή φυσικά δεν είναι αρκετή για την 

υιοθέτηση της άποψης ότι οι κόρες αποτελούσαν εξίσου αγάλματα Αθηνάς. Δηλώνεται απλά η 

αντικατάσταση του τύπου τους από τους μετέπειτα τύπους όπως τους συναντάμε π,χ. μέσα από τα αντίστοιχα 

παραδείγματα κορών στη ζωφόρο του Παρθενώνα.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Η αποκάλυψη επιγραφών συνοδευτικών των κορών, αποτελεί βασικό στοιχείο, αφενός για μια πιο 

συγκεκριμένη χρονολογική απόδοση κι αφετέρου για τη σαφέστερη επιβεβαίωση του ρόλου τους ως 

επιτύμβιων ή αναθηματικών έργων. (Μια πρώτη παράθεσή επιγραφών των κορών ενδεικτικά στον πίν.2)

Η ΚΙ, που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές κόρες από τη Δήλο, συνοδεύεται από επιγραφή 

γραμμένη στη ναξιακή διάλεκτο, η οποία της αποδίδει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Επονομάζεται 

«έξοχος όλων» και είναι επικεφαλής της πρώιμης μνημειώδους γλυπτικής σε λίθο. Η παρουσία της στο ιερό 

της Δήλου, αποδεικνύει την ανώτερη κοινωνική θέση των Ναξίων, που είχαν την εξουσία και ευχέρεια να 

αναθέσουν ένα άγαλμα υπερφυσικού μεγέθους Η επιγραφή που τη συνοδεύει (μοναδική ανάμεσα στα 

υπόλοιπα αναθήματα της Δήλου), αναφέρει τα ονόματα των βασικών μελών της οικογένειας (πατέρας 

αδερφός σύζυγος). Επιπλέον, καθορίζρι ότι είναι η την κόρη του Δεαοδίκη ενώ ο όρος «έξοχος» αποτελεί τον 

προσδιορισμό της κόρης ως κάτι όμορφο και μόνιμο. Προφανώς λοιπόν; η Νικάνδρη (εφόσον την 

οσιοδώσουμε σε μια θνητή γυναικεία μορφή), μαζί με την οικογένειά της είχε μια σημανπκή συμμετοχή στη 

λατρεία της Δήλου, όπως ακριβώς η αντίστοιχη οικογένεια του -άρχη από τη Σάμο.304 Είναι ιδιαίτερα 

σημαντική επίσης γιατί αποτελεί το πρωιμότερο παράδειγμα χορηγίας παραγγελία σε συγκεκριμένο 

καλλιτέχνη το όνομα του οποίου ωσιόσο δεν αναγράφεται στην επιγραφή. Από τη παράθεση των ονομάτων 

των αναθετών της Νικάνδρης επιβεβαιώνεται η αριστοκρατική της καταγωγή, οπότε η περίπτωση να ήταν και 

η ίδια αναθέτης αν καιγυναίκα δεν αποκλείεται Την ανάθεση από γυναίκες εξμλλσυ. συναντάμε ήδη από τον

304 Karakasi 2003, 76.
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8° ecu 7lX^ σε ταφές καύσεως όπως ττ|ς πλούσιας Αθηναίας από τον Αρειο Πάγο30ί, 7ΐροΕκχτκή όμως 7iou σε 

γενικές γραμμές είναι πολύ σπάνια Η παρουσία των γυναικών αναθετών, τόσο στα αρχαϊκά όσο και σια 

κλασικά χρόνια, αποτελούν ασυνήθες φαινόμενο.305 306

Με βάση τις επιγραφές μπορούμε να λάβουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση και 

τους αναθέτες (κυρίως από την περιοχή της Ακρόπολης). Η ανάθεση από τους άντρες αποτελεί ένα γενικότερο 

φαινόμενο και σύμφωνα με τα δεδομένα της ανδροκρατικής αθηναϊκής κοινωνίας οι κόρες αφιερώνονται ως 

κάτι το όμορφο και αξιοθαύμαστο αλλά όχι κάτι παραπάνω από ένα κόσμημα του σπιτιού.307 308 Ο Shapiro 

μάλιστα πιστεύει ότι α αναθέσειςγίνονταν <<αποκλειστικά από άντρες». Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι από 

τις 384 αναθέσεις στη περιοχή της Ακρόπολης μόνο οι 18 έχουν γίνει από γυναίκες

Από την περιοχή της Σάμου, χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τους αναθέτος των δυο 

βασικών συνταγμάτων Χηραμύη και -άρχη, οι οποίοι ακριβώς εξαιτίας των σπουδαίων αναθημάτων τους 

δείχνουν την ανώτερη θέση που κατείχαν στα πλαίσια της σαμιακής κοινωνίας Η μόνη διαφορά μεταξύ τους 

είναι ότι στο πρώιμο σύνταγμα του Χηραμύη, οι τρεις τελικά κόρες που ανατέθηκαν, δε συνοδεύονται από 

κάποιο όνομα που να τις προσδιορίζει σαφώς σε αντίθεση με τις αντίστοιχες του συντάγματος του γλύπτη 

Γενέλεω, που αποκτούν συγκεκριμένες ταυτότητες309 Από την άλλη, η μεγαλύτερη περίοδος που 

καταλαμβάνει το σύνταγμα ταυ Χηραμύη, και το γεγονός ότι αναπαριστά έναν αριθμό αιωνίων αναθημάτων, 

τον συνδέει στενά με το Ηραίο. Αυτό μπορείνα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο από την παρατήρηση της Freyer 

η οποία συνδέει το όνομα Χηραμύη με το επίθετο της θεάς'Ηρας Χήρα310

Το πρόβλημα που στη συνεχεία γεννάται αφορά στο λόγο της αφιέρωσης γυναικείων ία όχι 

ανδρικών αγαλμάτων, δεδομένου ότι αναθέτες είναι οι άνδρες, όπως βλέπουμε π,χ. στις περυττώσεις των 

Νέαρχου (για Κ28) και Ευθυδίκου (για Κ53). Με αυτή τη λογική, οι αναθέσεις τους δεν απεικόνιζαν θνητά 

αλλά θεϊκά όντα. Η επιλογή του θηλυκού φύλου ωστόσο, μπορεί να εξηγηθεί εξαιτίας της θηλυκότητας της 

θεάς (τόσο για'Ηρα όσο και για Αθηνά).Ή θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τόσο οι γυναικείες όσο και οι 

αντρικές θεότητες προτιμούσαν τη γυναικεία μορφή για αναθηματικούς σκοπούς ή για την εξυπηρέτηση

305 Ridgway 1987, 400.
306 Keesling 2003, 117.
307 Stewart 1993, 48
308 Shapiro H.A., “Zum Wandel der attischen Gesellschaft nach den Perserkriegen in Spiegel der Akropolis 
Weihungen“,OTO επιμ. Papenfub D. και Strocka V.M., Gab es das griechische Wunder? Griechenland 
zwischen dem Ende des 6 und der Mitte des 5.Jahrhunderts v.Chr. Tagungsbeitrage des 
16. Fachsymposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung veranstaltet vom.5 bis 9. April 1999 in Freiburg 
im Breisgan, Mainz 2001, 93.
309 Buschor E., Neue Beitrage zur klassischen Alteturmswissenschaft .Festschrif B. Schweitzert, 1954, 100.
310 Freyer-Schauenburg B., Samos XI, Bildwerke der archaischen Zeit und des Strengen Stils, Bonn 1974,
9.
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αναγκών tod ιερού, μέσα από καθήκοντα προσωπικού. Από την άλλη, υπάρχει η άποψη ότι τα παραφερνάλια 

των κορών, όπως α καθρέφτες ζώνες κοσμήματα, αποτελούν βασικά γυναικεία αντικείμενα οπότε η 

περίπτωση να είναι αναθέτες οι γυναίκες χαρακτηρίζεται αρκετά πιθανή.311 Μας σώζονται εξάλλου και 

επιγραφές που επιβεβαιώνουν την ανάθεση και από γυναίκες που κατείχαν κατώτερη κοινωνική θέση, όπως οι 

πλύστρες312

Η κατώτερη κοινωνική θέση ορισμένων άλλων αναθετών μπορείνα επιβεβαιωθεί και μέσα από το 

παράδειγμα της Κ28, την κόρη του Αντήνωρος αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάθεση από τον 

κεραμέα Νέαρχο, θεωρείται ότι έχει γίνει από κάποιον φάναυσο». Βέβαια, το γεγονός ότι μπορούσαν να 

αναθέσουν ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο άγαλμα, δηλώνει την οικονομική ευχέρεια που είχαν ο Νέαρχος και οι
σ ι ο

γιοι του ΤλήσωνκαιΕργοτέλης (Για ονόματα αναθετών κορών στην Ακρόπολη, βλ.. πίν. 3)

Μένοντας στην περιοχή της Ακρόπολης παίρνουμε μια βασική ενεπίγραφη βάση που συνοδεύει την 

Κ38 (Μουσείο Ακροπόλεως 683-εικ52). Η βάση αυτή θα πρέπει να φιλοξενούσε και μια δεύτερη μικρότερη 

κόρη. Αναφέρονται τα ονόματα δυο διαφορετικών αναθετών, Ευάρχη (που αντιστοιχεί στην Κ76) και Λυσία 

για τη μικρότερη:’14 Σε αυτήν την κόρη είναι χαρακτηριστική η προβολή του δ^ιού αντί του συνήθους για τις 

κόρος της Ακρόπολης αριστερού σκέλους Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη παρουσία μιας 

δίδυμης προς την Κ38 μορφής"13 314 315 Μέσα από τη βάση αυτή μάλιστα, πληροφορούμαστε για τα δυο είδη 

ανάθεσηςτη δεκάτη και την απαρχή. Οι δύο κόρες λοιπόν, προφανώς λειτουργούσαν ως αντιθετικό ζευγάρι με 

την κάθε μορφή να αντανακλά την άλλη σα καθρέφτης

Αξίζει εδώ επίσης να αναφερθεί ότι οι Κ7,Κ8,Κ53,Κ28, αποτελούν μοναδικές περιπτώσεις κορών 

που μπορούν να συνδεθσύν με τις αντίστοιχες ενεπίγραφες βάσεις τους Ειδικά για την περιοχή της 

Ακρόπολης η ταύτιση των επιγραφών και των αντίστοιχων κορών είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη, αφού αυτά 

δεν έχουν εντοπιστεί μαζί Συνολικά, στη περιοχή της Ακρόπολης έχουν διασωθεί 25 υπογραφές από τις 

οποίες οι 17 περιέχουν ονόματα αρχαϊκών γλυπτών.316

Γενικά, μελετώντας τις επιγραφές από την Ακρόπολη, αξιοσημείωτη είναι η παρουσία σε αυτές των 

ονομάτων' των αναθετών περισσότερο, από era αντίστοιχος της ταυτότητας των κορών. Κυρίως οι αναθέσεις

3uRidgway 1993,402.
312 Turner 1983,404.
313 Keesling 2003,56-57.
3141GI Suppl., ap. 373. DAA ap. 292.
315 Keesling 2003, 106.
316 Karakasi 2003, 127.



αυτές απευθύνονται στη θεά Αθήνα αν και ίσως μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια δείγματα προς τιμήν' της 

Αφροδίτης.317

Παραδείγματα επιγραφών, έχουμε και από άλλες περιοχές της Ελλάδος Ξεκινώντας από τη περιοχή 

της Σάμου, παρατηρείται και πάλι η τάση αναφοράς των αναθετών και όχι τόσο των καλλιτεχνών, όπως το 

βλέπουμε στα δυο βασικά συντάγματα, του Γενέλεω με τον αναθέτη -άρχη και Χηραμύη. Συνήθης σαμιακή 

πρακτική μάλιστα, αποτελεί η απόδοση των επιγραφών στην παρυφή του ενδύματος Ωστόσο, από τις 

επιγραφές που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή του Ηραίου, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά, με την 

αξίατωναναθημάτων.κυρίωςαφιερωμένασητνΉρα, αλλά για τις ίδιεςτις κόρες πιο συγκεκριμένα, ελάχιστα 

στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας318 Παράλληλα, σε αντίθεση με τις κόρες της Ακρόπολης στη Σάμο, δεν 

υπάρχει ούτε μια περίπτωση ανάθεσης από γυναίκα (με κάποια επιφύλαξη ίσως για το σύνταγμα του 

Γενέλεω).

ΦΙΛ Ο Λ ΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Σε αρκετές περιπτώσεις η ερμηνεία των κορών, προκύπτει από τη σύγκριση με τις αντίστοιχες 

φιλολογικές πηγές Μέσα από αυτές πληροφορούμαστε για το ρόλο των γυναικών στα πλαίσια της κοινωνίας 

και το βασικό συσχετισμό τους με τους κυκλικούς χορούς και τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς επίσημων 

εορτών, όπως σης «Κσυραι Δηλιάδες».

Ο Αλκαίος (απ.. 24 cD, V. 17-20) μας αναφέρει ότι αυτή η παρουσία των χορών-γυναικών στις 

δημόσιες εορτές αποτελεί μια ευκαιρία ανάδειξης του κοινωνικής θέσης των γυναικών της αρισιοκροσίας Η 

Σαπφώ απότην άλλη, σημειώνει ότι οι «καλές παρθένες) κρατούν ρόδια και στεφάνι ή χρυσά άνθη (χρνσίοισιν 

ανθεμοκπν), στοιχεία δηλαδή που επιβεβαιώνονται μέσα από την εικονογραφία των κορών. (Σαπφώ απ. 

130, Lyra Graeca 7 272\3). Παράλληλα, η ίδια μας ενημερώνει για τη διεξαγωγή καλλιστείαν προς 

τιμήν της Ήρας στην’ περιοχή της Λέσβου στα οποία φυσικά συμμετείχαν μόνο γυναίκες319 320 321 322 Τέλος πολύ 

βασικός είναι και ο ρόλος που πυάζρι το χρώμα τόσο στην κόμη, όσο και στα ενδύματα όπτος αυτό 

παρατηρείται σας γυναίκες-παρθένοις, σύμφωνα με τη Σαπφώ, που βρίσκουν τα παράλληλα τους στις 

αντίστοιχες αρχράκές κόρες

317' ι ο οο.π. 133. 
ο.π., 17.

319 «... παρά Λεσβίοις αγών άγεται κάλλους γυναικών εν τω της Ήρας τεμένει, λεγόμενος καλλιστεία....».
320 «...πορφυρωι κατελιξαμ[ένα πλόκωι].» Σαπφώ απ. 98 a,b D.
321 «...πέπλον πορφυ[ρ.......]δεξω [ήχλαιναιπερσ[.» Σαπφώ απ.95 D.V5-14.
322 Karakasi 2003, 135.
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Ατυό τις φιλολογικές πηγές επίσης ενημερωνόμαστε για την παρουσία δυο καλλιτεχνών στη περιοχή 

της Σάμου, του Ροίκου και Θεόδωρου (Παυσ., 11,12,10) τιου όμως δε συνδέονται με τη δημιουργία των 

αρχαϊκών κορών, αλλά με χάλκινα κατά βάση έργα Ο Θεόδωρος επιπλέον χαρακτηρίζεται από τον 

και ως <<ανδριαντο7Κ)ΐόο>. χωρίς όμως να γνωρίζουμε σε τι υλικό δούλευε.

Μένοντας στην περιοχή της Σάμου, μαθαίνουμε από τοντ07πο7ΐοιητή Ασιο (Αθηναίος XII 325) 

για τη σημασία της πομπής στο Ηραίο κατά τη διάρκεια της επίσημης γιορτής της Ήρας όπου οι νεαρές 

γυναίκες ντύνονταν καταλλήλως με επίσημα, μοβ ενδύματα και είχαν πολύπλοκα χτενίσματα Με επίσης 

επίσημο ένδυμα παρουσιάζεται και η'Ηρα, ως παρθένος μπροστά στο Δία πριν την ολοκλήρωση του γάμου 

τους,όπως μαςδιηγείταιοΌμηρος(Ιλ. Ξ, 175-178, 294-296).

Παρόμοιες πληροφορίες παίρνουμε και από τη λυρική ποίηση του 8ου με 6ου οα. πΧ, για τη 

συμμετοχή γυναικών σε κυκλικούς χορούς εκθαμβωτικά ντυμένων, με ακριβά κοσμήματα και λουλούδια στα 

μαλλιά""3, σύμβολα ομορφιάς mi νεότητας Την ίδια τάση διακόσμησης παρατηρούμε και στις περσττώσεις 

των κορών της Ακρόπολης οι οποίες έφεραν επίθετα άνβη και στεφάνια στα μαλλιά, στοιχεία που ίσως 

αποτελούν την πηγή της αντίστοιχης φιλολογικής παράδοσης323 324 325

ΟΙ ΓΛ ΥΠΤΕΣ-ΑΙΆΣΗΜΛ ΜΝΗΜΕΙΑ
Ονόματα γλυπτών που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετά αλλά είναι δύσκολη η απόδοση 

συγκεκριμένων έργων σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι τα πιο σπουδαία 

διασώθηκαν ανυπόγραφα"23 Γενικά, όμως ως αρχηγοί εργαστηρίων αναφέρσνται οι εξής : (Πολο)μήδης 

γνωστός για τη δημιουργία των δίδυμων κούρων των Δελφών, που δραστηριοποιείται στο Άργος Γενέλεως 

για το σύνταγμα στη Σάμο (εικ.12), Αριστίων ο Πάριος (στο τρίτο τέταρτο του 6ου) για τη Φρασίκλαα (Κ7 

εικ32), Αριστσκλής για τη στήλη του Αριστίωνα326, Ένδοιος και Φίλεργος για την κόρη Ακρόπολης 602 

(Κ24 εικ.44). Ο Πλίνιος (HNXXXW1,11-12) επιπλέον αναφέρει ότι πριν' το Σκύλλι και Δίποινο υπήρχε στη 

Χίο ήδη ο Μελάς ο γιος του Μικκιάδης και ο εγγονός του Άρχερμος Οι γιοι του τελευταίου Βσύπαλος mi 

Αθένης ήταν διάσημοι καλλιτέχνες στην εποχή του ποιητή Ιππώνακταυ που κέρδισε στην 60η Ολυμπιάδα Ο 

Αρχερμος φυσικά είναι γνωστός για τη δημιουργία της Νίκης της Δήλου που μάλιστα αποτελεί τη πρώτη 

μορφή με φτερά. Ο Μικκιάδης είναι επίσης γνωστός για την ανάθεση ενός έργου προς τιμήν της θεάς 

Αρτέμιδος to οποίο είτε φιλοτέχνησε ο Άρχερμος είτε το δημιούργησαν μαζί. Το όνομα του Μικκιάόη θα το 

συναντήσουμε mi στην περιοχή της Πάρου, ενώ του Άρχερμσυ συναντάται σε έναν κιονίσκο από την

323 Karakasi 2003, ] 19.
324 βλ. Schneider L.A., Zur sozialen Bedeutung der Archaischen Korenstatuen., Ham burg 1975, 19.
325 Καλτσάς 2001, 18.
326 ό.π., 64, εικ. 86, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 3071.
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Ακρόπολη των Αθηνών. Τέλος, ένας ακόμη κιονίσκος από την βία περιοχή, έφερε το μη διασωθέν όνομα ενός 

γλύπτη από τη Χβ, στον οποίο μάλιστα ο Raubitschek327 τοποθετεί την Κ34 (Μουσείο Ακροπόλεως 675- 

εοο58).328

Το όνομα του Ενδοίου σιτίζεται επίσης με την Αθηνά Μουσεβ Ακροπόλεως 625329, με χιην οποβ 

έχει συνδεθεί το όνομα του αναθέτη Καλλία, γιου του Φατνίππου. Από τον Παυσανία μάλιστα 

πληροφορούμαστε τη δημιουργία μιας Αθηνάς που βρισκόταν κοντά στο Ερέχθειο και την αποδβοον στον 

βιο καλλιτέχνη και στον παραπάνω αναθέτη (Παυσ. 1.160.). Η ανακάλυψη της Αθηνάς 625 με τη παρουσία 

της αιγίδας καιγοργονείου και εξαττίας των υπόλοιπων τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών; εντάσσ^^ 

χρονολογικό ορίζοντα με τη δράση του Ενδοβυ,αλλά και στη γενικότερη καλλιτεχνική του ταυτότητα330 331 332 333 334 Ο 

Παυσανίας αναφέρει ότι ο'Ενδοιος ήταν Αθηναβς αν καιγενικά η δράση του συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με 

τη Ιωνία Άλλοι πάλι μελετητές θεωρούν ότι πρόκειται για Ίωνα καλλιτέχνη που έδρασε στην Αττική.”1 

Περαιτέρω, ο γλύπτης Φίλεργος θεωρείται ότι ανήκει στο εργαστήριο του Ενδοβυ, αλλά ότι προέρχεται από 

το νησί της Σάμου. Με τους δυο αυτούς καλλιτέχνες έχει συνδεθεί η κόρη Κ24 (Μουσεβ Ακρόπολης 602- 

εικ.44), με παραγγελιοδότη κάποιον [Οψ]ιο αν πραγματικά συνδέεται με τη βάση Επιγραφικό Μουσείο 6249. 

Στο έργο αυτό, αν και έχουμε την υπογραφή και του Φίλεργου, το έργο έχει θεωρηθεί τεχνοτροπίας Ενδοίου, 

στοιχεβ που ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την ομοιότητα με την Αθηνά 625. Με αυτή τη λογική, ακόμα 

και αν το έργο αποδβόταν στο Φίλεργο, θα θειορείτο ότι απλά αντιγράφα το δάσκαλο του'Ενδοιο.3 J 2

Άλλος γνωστός γλύπτης της βιος περιόδου είναι ο Φαβιμος το όνομα του οποίου μις έχει διασωθεί 

σε άκρα πόδια κόρης (Κ8 εικ.33). Γνωστοί από τη παράδοση είναι επβης ο Τηλεκλής από τη Σάμο, ενώ 

αρκετοί Κρήτες καλλιτέχνες έχουν δράσει στην Πελοπόννησο : Δίποαος Σκύλλις Τεκταίος Αγγελιών. Η 

καλλιτεχνική δράση του Χειρβοφου από την Κυρήνη. εντοπίζεται στην περιοχή της Τεγέας”3

Τη μεγαλύτερη προσοχή όμως συγκεντρώνει ο λεγόμενος «γλύπτης Rampin», που συνδέεται με τον 

ιππέα Rampin. την Πεπλοφόρο (Κ22-εικ46) και τα μαρμάρινα κυνηγόσκυλα από την Ακρόπολη Αθηνών/3 4 

Αποτελούσε έναν από τους γνωστότερους αττικούς γλύπτες Ωστόσο, δε μας έχει διασωθεί το όνομά του και

J"7 Raubitschek 1949, αρ.3-9.
328 Rolley 1994, 157-58.
329 ό.π., εικ.38-39.
330 Viviers 1992, 164.
331 ό.π., 99.
332 ό.π., 170-174.
333 Richter 1968, 1.
334 Bruskari 1974, εικ. 102. Μουσείο Ακροπόλεως 143.
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άλλοι μελετητές τον παραλληλίζουν με τονΈνδοιο, ενώ άλλοι με το Φοάδιμο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν 

έχουμε σαφείς αποδείξεις.3 3 3 Ήταν σύγχρονος του Ευμάρσυ, πατέρα του Αντήνωρος7 3 6

Από τη Νάξο, ξέρουμε τους Ευθοκρατίδη, Νηστιάδη και Εύεργο. Πάντοτε ωστόσο, πρέπει να 

έχουμε κατά νου ότι οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους γλύπτες είναι παρούσες σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

μιλάμε για μεταξύ των συνεργασίες ή για εκπαίδευση βοηθών' από αντίστοιχους δασκάλους εργαστηρίου, οι 

οποίοι ενδεχομένους αποσύρσνται.3 37

Στο νησίτης Πάρου, υπάρχουν επιγραφές που βεβαιώνουν τη δράση Πάριωνγλυπτών που δε δρουν 

μόνο στο νησί αλλά και σε άλλα κέντρα, όπου μπορούσαν να προσαρμόσουν την καλλιτεχνική τους 

ταυτότητα, στα αντίστοιχα τοπικά χαρακτηριστικά όπως (ραίνεται π,χ. από την Κ7 - εικ.32. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί ο Αριστίων ο Πάριος ένας από τους πιο σημαντικότερους γλύπτες του οποίου τις 

υπογραφές συναντάμε σε πολλές βάσεις μη διασωθέντων όμως στην' πλειοψηφία τους αγαλμάτων, στην 

περιοχή κυρίως της Αττικής Εργάστηκε κυρίως στην Αθήνα. Στη τέχνη του όμως ο Αριστίων δεν ακολουθεί 

τα τεχνοτροπικά δεδομένα του παριανσύ εργαστηρίου, αφού έζησε, έδρασε κι άρα άμεσα επηρεάστηκε από 

την αττική τέχνη.

Από την Πάρο επίσης μας σώζεται επιγραφή που αναφέρει το όνομα του γλύπτη Κλένη στη βάση 

ιωνικού κίονα στο πρώτο μισό του ^αιπιΧ3 3 8 Σώζονται επίσης τα ονόματα του αναθέτη Πολυάρεπσυ και 

του γιου του Ξενόδοκου. Επίσης πάνω από το Ασκληπιείο και μπροστά από το Πύθιο σώζεται άλλη μια 

επηραφή με το όνομα του Μικκιάδη.

Στην κατηγορία αυτή τέλος δε θα πρέπει να παραλείψουμε την περίπτωση του σημαντικού 

χαλκοπλάστη Αντήνορος που αναφέρεται από τον Παυσανία (Παυσ 1.8.5.) και τον Πλίνιο (ΗΝ 34.70), οι 

οποίοι τον συνδέουν με το πρωτότυπο σύνταγμα των Τυραννοκτόνων. Γενικά όμως δεν είναι τόσο γνωστός 

από την ευρύτερη φιλολογική παράδοση. Θεωρείται υπεύθυνος για μια από τις σπουδαιότερες κόρες της 

Ακρόπολης την Κ283·59 (Μουσείο Ακροπόλεως 681 εικ.50). Η τελευταία, από διάφορους μελετητές έχει 

συσχετισθεί με δυο μορφές337 338 339 340 από το Α αέτωμα του ναού του Απόλλωνα των Δελφών, που ανοικοδόμησαν 

οι Αλκμαιωνίδες Για τη δημιουργία του \«ού οωτού μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος (5.62.-65.) που αναφέρει τη 

χορηγία των Αλκμαιωνιδών, οι οποίοι είχαν εξοριστεί από την Αθήνα μετά την ήττα τους από τον Πεισίστρατο

337 Rolley 1994, 283.
336 Γ ιαλούρης 1994, 17.
337 Ridgway 1993,433.
338 Karakasi 2003, 85.
339 Rolley 1994, εικ. 181. Keesling 2003, εικ.18.
340 ό.π., εικ. 180.
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στα 514πΧ Οι τελευταίοι, κυρίως ασχολήθηκαν με την ανατολική πρόσοψη του δεύτερου ναού, οπότε οι 

μορφές του ανατολικού αετώματος θα πρέπετνα χρονολογηθούν στα 514 πΧ341

Με τις δυο κόρες του αετώματος αυτού, έχει συνδεθεί η Κ28, οπότε μια γενικότερη απόδοση 

ολόκληρου του ανατολικού αετώματος στον Αντήνορα είναι εφικτή. Οι τρεις μορφές έχουν συνδεθεί μεταξύ 

τους εςμιτίας των κάθετων σωληνωτών πτυχώσεων που έχουν δουλευτεί σε τρυπάνι σε τέτοιο βαθμό που να 

απολήγουν σε λεπτούς κυλίνδρους στοιχείο που αναδεικνύειτην υψηλή τεχνική όπως αυτή έχει υιοθετηθεί 

από τον Αντήνορα ή το εργαστήριό του. Οι έντονα σώληνωτές πτυχώσεις της Κ28, αποτελούν ταυτόχρονα 

βασικό στοιχείο του συσχετισμού τους με τα αντίστοιχα μεταλλικά πρότυπα342. Ωστόσο, στην Κ28 ο τρόπος 

απόδοσης των πτυχώσεων αποκαλύπτει σε ένα βαθμό τα αντίστοιχα ιωνικά τεχνοτροπικά μέσα που 

ακολουθούνται τα οποία δε παρατηρούνται τόσο έντονα στις αντίστοιχες μορφές του αετώματος 

Χαρακτηριστική όμως παραμένει η επεξεργασία της κεντρικής πτυχής που αποδίδεται όμοια και στις τρεις 

περιπτώσεις343 * *.

Αυτή η σύνδεση ωστόσο, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα σχετικά με τη χρονολογία του έργου 

και τη δράση του καλλιτέχνη. Γενικά, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα του γλύπτη μέσα 

και από άλλα έργα Όπως προαναφέρθηκε. ο Αντήνωρ είναι γνωστός και για τα σχέδια του πρωτότυπου 

συντάγματος των τυραννοκτόνων. Οι τελευταίοι χρονολογούνται ανάμεσα στα 510-480 πΧ Το πρωτότυπο 

αυτό σύνταγμα είτε θα πρέπει να φανταστούμε με τη μορφή μαρμάρινων κούρων, ακριβώς μετά την πτώση 

του Ιππία οπότε συνδέονται και με τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη στα 508-7πΧ Είτε ως 

χάλκινα αγάλματα στα 480 πΧ, μετά τη μάχη του Μαραθώνα, οπότε να ήταν και πιο εύκολη η αντιγραφή 

τους αργότερα από τους Νησιώτη και Κριτία, στα 477-6πΧ Σίγουρα πάντως αποτελούσαν μεγάλης κλίμακας 

έργα, κρίνοντας από τα αντίστοιχα ρωμαϊκά αντίγραφα που μας σώζονται. Τατελευταία προφανώς αποτελούν 

πορτραίτα αθλητών ντκητών, είχε σύμφωνα με τα τεχνοτροπικά δεδομένα του συντάγματος του Αντήνορος 

είτε σύμφωνα με εκείνο των Κριτία και Νησιώτη. '44 Λόγω κάποιων τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών, που 

εντόπισε ο Landwehr34' η κεφαλή του Αριστσγείτονα περισσότερο παραλληλίζεται με την αντίστοιχη του 

συντάγματος του Αντήνορος

Βασικό χρονολογικό στοιχείο τόσο για την κόρη Κ28 όσο και για τη δράση του Αντήνορος αποτελεί 

η ενεπίγραφη βάση που τη συνοδεύει Η Keesling πιο συγκεκριμένα, βάσει και των παρατηρήσεων του

343

345

Keesling 2003, 47.
Rolley 1994, εικ. 178-9.
ό.π., 198.

1 Keesling 2003, 172-3.
Lanwehr C., Die antiken Gipsabgiisse aus Baiae.Griechische bronzestatuen in Abgussen romischer Zeit, 

Berlin 1985, 27-47.
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Raubitschek, χρονολογικά τοποθετεί τη βάση αυτή στα 525-510 πΧ, λόγω του σχήματος των γραμμάτων, και 

της τεχνοτροπίας της κόρης. Η ανάθεση της τελευταίας έγινε από το Νέαρχο και τους γιους του Τλήσωνκαι 

Εργοτέλη. Ως αναθέτες χαρακτηρίζονται ως «βάναυσοι» λόγω του επαγγέλματος του Νεάρχου που 

δηλώνεται ως κεραμέας. Ωστόσο, σίγουρα η επιχείρησή τους ανθούσε, κρίνοντας από το μεγαλεπήβολο έργο 

της Κ28. Η ανάθεση αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί στα 525-510 πΧ, μετά την απόσυρση των αναθετών 

από τη δουλειά τους Μια τέτοια χρονολόγηση εξάλλου μπορεί \α δικαιολογηθεί και από το σχήμα των 

γραμμάτων καθώς και από τη γενικότερη τεχνοτροπία της κόρης Σε παρόμοιες χρονολογήσεις μπορούμε να 

καταλήξουμε και αν τελικά δεχτούμε ως υπεύθυνο για τα σχέδια του συντάγματος τον Αντήνορα, μετά 

δηλαδή τη μάχη του Μαραθώνα, οπάτε η χρονολογία ανάθεσης συνάδει και με τη δράση του στο ναό του 

Απόλλωνα346

Την άποψη αυτή δέχεται και ο Boaniman που συσχετίζει την Κ28 με το αέτωμα του ναού και με την 

εκεί δράση του Αντήνορα Θεωρεί και αυτός ότι το αέτωμα των Δελφών, οπότε και ο Αντήνορας, είχαν 

χρηματοδοτηθεί αρχικά από του εξόριστους Αλκμαιωνίδες στοιχείο που δείχνει ίσως κάποια σχέση με 

πάτρωνες εχθρικούς προς την τυραννία347 Συνεπώς μία συνολική χρονολόγηση για την ανάθεση της τόσο 

σημαντικής αυτής κόρης μάλλον θα πρέπει να ενταχθεί κάπου ανάμεσα στα 530480 πΧ,348 ίσως η 

αποκάλυψη περαιτέρω στοιχείων, τελικάνα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα!

Τρόποι έκθβσης\ στησίματος πον ορχρακών κορών

Τα περίοπτα αγάλματα, και ειδικότερα οι κόρες έφεραν πλίνθους κυρίως από πωρόλιθο, διαφόρων 

σχημάτων, απροσδιόριστων ορθογώνιων, στρογγυλών και σπανιότερα τρψωνικών. 349 Σε αρκετές 

περιπτώσεις κορών όμως ο τρόπος στησίματος δε περιορίζεται στη σύμφυτη σε αυτές πλίνθους αλλά και 

στην τοποθέτησή τους πάνω σε βάσεις οι οποίες τους εξασφάλιζαν μια μεγαλύτερη αίγλη και μνημειακότητα. 

Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε σε αυτήν την ενότητα, τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν ανάμεσα στα 

παραδείγματα των κορών, για τον τρόπο έκθεσής τους Ανατίθενται δηλαδή μεμονωμένες πολλές μαζί σε 

κοινές βάσεις ή μήπως σε μεγάλα οικογενειακά συντάγματα

Περαιτέρω, για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου στησίματος αναφέρουμε το χαρακτηριστικό 

παράδειγμα κόρης Κ54 (Βαθύ Σάμου 1161-εικ3), που πατά πάνω σε κυκλική πλίνθο η οποία στο κάτω τμήμα 

της σώζψ τον ορθογώνιο τένσντά της που εισχωρούσε στον αντίστοιχο τόρμο κάποιας βάσης Όμοιο τρόπο

346 Keesling 2003, 56-57.
347 Boardman 1978, 107.
348 Keesling 2003, 58.
349 Richter 1950, 158.
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στήριξης παρατηρούμε και στο παράδειγμα της Κ1-εικ23 καθώς και στην Κ89. Ωστόσο, στα περισσότερα 

αγάλματα κορών παρατηρεπαι η παρουσία των κυκλικών πλίνθων που είναι σύμφυτες σε αυτές, όπως τις 

παρατηρούμε στις σαμιακές Κ16εοο7, Κ67 εικ.11.Κ60 εοο5, Κ58 εικ. ή σπς αττικές Κ7-εικ.32, Κ76-εικ29, 

Κ22-εικ.4ό, Κ28-εοο50 κά. Μοναδική είναι η βαθμιδωτή κυκλική πλίνθος όπως τη συναντάμε στο 

παράδειγμα ττςΚ7. Τέλος την ορθογώνια πλίνθο παρατηρούμε στην ΚΙ 5.

Μελετώντας τη μεγάλη ομάδα των κορών που έχουμε στη διάθεσή μας θα παρατηρήσουμε ότι 

έχουμε παραδείγματα από αυτές και για τις τρεις κατηγορίες οι οποίες μάλιστα διαφοροποιούνται ανά περιοχή. 

Έτσι, από την Ακρόπολη ενδεικτικά, παρατηρούμε κυρίους μεμονωμένες περιπτώσεις κορών, οι οποίες δεν 

ανήκουν σε ευρύτερα σύνολα Εξραρεση στον κανόνα αυτό πρέπει να αποτελεί η Κ38, που μάλλον, όπως έχει 

προαναφερθεί, έστεκε σε κοινή βάση με μια μικρότερη κόρη, ως είδος αντιθετικού ζευγαριού. Γενικά όμως οι 

μεμονωμένες κόρες αποτελούν το βασικό τρόπο έκθεσης όπως εξάλλου τις συναντάμε και στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής (Κ7, Κ66-εικ. 31, Κ84-εικ37 κ.ά) όπου στην πλειοψηφία τους αποκτούν κυρίως 

επιτύμβια λειτουργία οπότε η αποκλειστική παρουσία τους ίσως αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του 

επιτύμβιου χαρακτήρα τους Από την άλλη, οικογενειακά αναθηματικά συντάγματα παρατηρούμε κυρίας 

στην περιοχή της Σάμου, όπως γνωρίζουμε από τα βασικά τσυ-άρχη και του Χηραμύη. Η ανάθεσή τους σε 

μια μεγάλη βάση και το υπερφυσικό τους μέγεθος, είναι χαρακτηρισπκά της επιβλητικότητάς και γενικότερης 

μνημειακότητάς τους

Οι πλίνθος τοποθετούνταν σε βάσεις ή ορθσγώνια\ βαθμιδωτά βάθρα, που έφεραν επιγραφές και πιο 

σπάνια τις υπογραφές των καλλιτεχνών. Ωστόσο, οι βάσεις στην πλειοψηφία τους δε μας έχουν διασωθεί ή 

όταν κάποια δείγματα εντοπίζονται, είναι δύσκολο \α γίνουν ταυτίσεις με τις αντίστοιχες πλίνθους Η διάσωση 

των τελευταίων και ο επιβεβαιωμένος συσχετισμός τους με αντίστοιχα έργα, θα υποδεικνυόταν σωτήριος για 

την καλύτερη κατανόησή τους και περαιτέρω ταυτίσεις τόσο χρονολογικές όσο και σε επίπεδο καλλιτεχνών. 

Ίσος η συνέχιση της έρευνας να μας επιφυλάσσειπολλάκατνεα στοιχεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα σια πλαίσια της εργασίας αυτής παρατηρήσαμε τη βασική εξέλιξη, εικονογραφία και 

ερμηνεία των κορών, όπως αυτές μελετήθηκαν από συγκεκριμένα παραδείγματα και εργαστήρια. Ο τύπος της 

κόρης παρισιά μια νεαρή ιστάμενη ενδεδυμένη γυναικεία μορφή που συχνά μελετάται σε αντιστοιχία με τον 

αντίστοιχο γυμνό ανδρικό τύπο του κούρου, οπότε επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, η διαφορετική χρήση ανάμεσά τους (αναθηματική και επιτύμβια αντίστοιχα). Η κίνηση των 

σκελών των κορών, μάλλον θα πρέπει να χαρακτηριστεί ελαφρώς άκαμπτη και σταδιακά απλά υπάρχει η
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υποδήλωση της προβολής ενός από τα δυο. Όσο για την κίνηση των χεριών, σε κάποια πρώιμα παραδείγματα 

κυρίως έχουμε το χέρι που φτάνει στην περιοχή του στήθους. Αργότερα η κίνηση αυτή αντικαθίσταται από την 

πρόταση του ενός ή και των δυο χεριών, όπως τη παρατηρούμε σε όλες ανεξαιρέτως τις αρχαϊκές κόρες της 

Ακρόπολης οπότε θα αποτελέσει βασικό εικονογραφικό στοιχείο που δηλώνει την αναθηματική χρήση. 

Βασικό επίσης χαρακτηριστικό που πρέπει να προστεθεί, αποτελεί και η ανάσυρση του ενδύματος προς τη 

μεριά του προβαλλόμενου σκέλους

Το ένδυμά τους ποίκιλλα ανάλογα με τις εκάστοτε χρονολογήσεις από τον λαό δωρικής προέλευσης 

πέπλο (σε πρώιμα και κυρίως δαιδαλικά παραδείγματα), στο χιτώνα μετο λοξό ιωνικό ιμάπο (σύμφωνα με την 

ιωνική τεχνοτροπία από τα μέσα με τέλη αι πΧ), ή το πιο απλό κυκλαδικό ιμάτιο (σε πιο πρώιμες 

χρονολογήσεις), στο οποίο παρατηρείται μια μικρότερη εκζήτηση των πτυχώσεων. Η πρωιμότερη παρουσία 

του κυκλαδικού ιματίου. λογικό είναινα μας οδηγεί στην υιοθέτηση της άποψης ότι το μετέπεπα ιωνικό ιμάτιο 

επηρεάστηκε από αυτό, αν και ο Payne, βασιζόμενος σε παραλληλισμούς με πήλινα ειδώλια από την Έφεσο, 

θεωρεί καλύτερη λύση την προέλευση αυτού του τύπου ενδύματος από την Ανατολή. Τέλος η παρουσία ενός 

τρίτου ενδύματος του επιβλήματος πάνω από το χμώνα και το ιμάτιο, ως είδος πανωφοριού, συναντάται σε 

ορισμένα παραδείγματα.

Η καταγωγή του τύπου, σύμφωνα με ορισμένους μελετητές εντοπίζεται ήδη σε ορισμένα ειδώλια 

του 8“ αι πΧ Από εκεί και ύστερα, τα πρωιμότερα δείγματα του τύπου προέρχονται από τη δοαδαλική 

τεχνοτροπία, όπως τη συναντάμε στην περιοχή της Κρήτης με το παράδειγμα της K15(Ma 3098 εικ. 1). Σε 

παρόμοιες πρώιμες χρονολογήσεις και στην ίδια τεχνοτροπία, τοποθετούνται τα παραδείγματα των κορών 

από τη Θήρα (Κ89-εικ.81) στον 7ο αι. πΧ καθώς και το κάπως μεταγενέστερο, σύμφωνα με τις τελευταίες 

ενδείξεις ανάθημα της Νικάνδρης (ΚΙ Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1 εικ23).

Στο τελευταίο τρίτο του 6“’ αι πΧ λοιπόν, τοποθετείται η ΚΙ που αποτελεί βασικό παράδειγμα του 

ναξιακού εργαστηρίου. Έτσι, επιβεβαιώνεται η δράση του τελευταίου ήδη από τότε, αν και η ακμή του 

τοποθετείται στα μέσα του (f*3 ol πΧ Η σημασία του ναξιακού εργαστηρίου, φαίνεται κυρίας μέσα από την 

ευρεία χρήση του ντόπιου μαρμάρου, από την επικράτησή του ιστορικά στο ιερό της Δήλου, καθώς και από 

την παρουσία δυο τουλάχιστον ναξιακών κορών από την Ακρόπολη (Κ19 Μουσείο Ακραπόλεως 677 εικ.44 

και Κ20 Μουσείο Ακροπόλεως 619 εικ41). Βασικά χαρακτηριστικά του αποτελούν η γεωμετρική δομή, οι 

λεπτές αναλογίες καιη σταδιακή τάση αποτύπωσης των κολοσσικών διαστάσεων.

Η διάδοση του ναξιακού μαρμάρου ήταν πολύ σημαντική λοιπόν για την ανάδειξη του νησιού, όπως 

την παρατηρούμε π,χ. στη Σάμο. Από την τελευταία, παίρνουμε τα αμέσως μεταγενέστερα παραδείγματα 

κορών, ήδη από τα τέλη 7ου αι πΧ Σταδιακά θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το τοπικό μάρμαρο και να
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αναδεκνύα τη δική της πλέον τεχνοτροπία. Στο δεύτερο τέταρτο του (?” οα. πΧ λοϋΐον. γεννάται η ανάγκη 

ίδρυσης ενός σαμιακού εργαστηρίου, η ύπαρξη του οποίου είναι πλέον λογική λόγω της αύξησης της 

παραγωγής των αναθημάτων, κατάσταση που συνδέεται με τον επανασχεδιασμό του Ηραίου από τους Ροίκο 

και Θεόδωρο. Καθορίζεται λοιπόν ο τύποςτης σαμιακής κόρης, που συνήθως φέρειτρία ενδύματα, με μεγάλη 

έμφαση στον τρόπο διακόσμησής των και καθιερώνεται το μοτίβο της κωδωνόσχημης «φούστας» που έχει 

ερμηνευθεί ως απομίμηση κορμού δέντρου. Παράλληλα, αρχίζουν’ να επικρατούν τα πρώτα στοιχεία της 

ανοπολικοΙύΛΤκής μόδας όπως αυτή θα καθιερωθεί με τις παριανές και κυρίως τις ώριμες αρχαηνες κόρες της 

Ακρόπολης Από τη περιοχή της Σάμου, καταλαβαίνουμε ότι η παραγωγή των κορών δε συνδέεται 

αποκλειστικά με κάποια συγκεντρωτική εξουσία, κρίνοντας από τη μείωση των αναθημάτων στο ιερό επί 

τυράννου Πολυκράτη. Εξάλλου, οι κόρες στο πρώτο μισό του 6υο αι πΧ, αποτελούν αναθήματα κυρίως της 

αριστοκρατίας και ίσωςγια αυτό οιτύραννοινα μην επιδιώκουν τέτοιου είδους αναθέσεις

Σημαντική είνοα επίσης και η δράση της Πάρου, ήδη από τις αρχές του οα. πΧ, με κύρια όμως 

ακμή στα 570-550 πΧ, οπότε έχουμε την εμφάνιση και του βασικού γλύπτη Αριστίωνα. βασικό έργο του 

οποίου αποτελεί η ιδιάζσυσα περίπτωση της κόρης Φρασίκλειας Κ7 (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1889 

εικ32), που δε μπορεί να τοποθετηθεί με βεβαιότητα στο παριανό ή αττικό εργαστήριο, εφόσον στοιχεία 

παίρνουμε και για τα δυο. Για την Πάρο εξάλλου, βασική είναι και η επικράτηση του παριανού μαρμάρου, 

που θα θέσει σε δεύτερη μοίρα το ναξιακό. Η ακτινοβολία του νησιού είναι βεβαιωμένη σε αρκετές περιοχές 

όπως στην Κυρήνη, (πολλοί αποδίδουν παριανή καταγωγή στις κυρηναϊκές κόρες αν και αυτές συνδυάζουν 

τεχνστροπικά στοιχεία από το σαμιακό, παριανό και χιακό εργαστήριο). Οι παριανές κόρες σε μεγάλο βαθμό 

παραλληλίζονται με τους αντίστοιχους κούρους και έτσι παριστάνονται αρκετά μυώδεις και ανδροπρεπείς 

στοιχείο που, όπως θα δούμε, θα υιοθετηθεί και από τις αντίστοιχες αττικές Μια τέτοια όμως απόδοση, δεν 

αποκλείει ταυτόχρονα τις ανατολικοιωνικές επιδράσεις όπως αυτές επιβεβαιώνονται μέσα από τηνγενικότερη 

έντονη διακοσμητικότητα.

Μια πρώτη κατηγοριοποίηση των παριανων κορών, είναι αυτή που. σύμφωνα και με τον 

Ζαφειρόπουλο. εντάσσονται στα μέσα του 6υο ατ πΧ, με την παρουσία ενός απλού χττώνα. Ενδεικτικά, εδώ 

αναφέρουμε τις Κ63 (Μουσείο Πάρου 163-εικ.15). Κ62 (Μουσείο Πάρου 791-εικ. 16) και Κ84 (Ν. Υόρκη 

αρ. 07286.110-εικ37). Με αυτές ανιχνεύουμε τα πρώτα δείγματα της ιωνικής τεχνοτροπίας η οποία οοιοτελεί 

βασικό χαρακτηριστικό των παριανων παραδεημάτων. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ανάσυρση του χιτώνα 

προς το πλάι, μοτίβο βέβαια το οποίο έχουμε ήδη δα σε ορισμένα σαμιακά παραδείγματα, οπότε μια επιρροή 

από τη Σάμο είναι πιθανή. Με το παράδεημα ωστόσο της Κ83 ( Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Ύόρκης
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072X306, εικ:18), που τοποθετείται μέχρι τα τέλη του 6ου οα. πΧ, παρατηρείται το νέο μοτίβο της δέσμης των 

πτυχώσεων όχι προς τα πλάγια όπως θα περίμενε κανείς αλλά προς τα εμπρός

Σε πιο ύστερος χρόνους σύμφωνα με τον Ζαφειρόπσυλο, τοποθετείται μια άλλη ομάδα κορών, 

βασικό διακριτικό της οποίας αποτελεί ο τρόπος απόδοσης του ενδύματος με την ευρεία χρήση του διαγώνιου 

ιματίσυ πάνω από τον απλό χιτώνα. Ακριβώς εξαιτίας της παρουσίας του διαγώνιου ιματίου, παριανής 

τεχνοτροπίας και μάλιστα στη δεύτερη κατηγορία των παριανών κορών, έχουν θεωρηθεί και οι δηλιακές κόρες 

σε συνδυασμό με τη γενικότερη έντονη διακοσμητικότητά τους Η ακτινοβολία του παριανού εργαστηρίου 

επιβεβαιώνεται και μέσα από τις παριανής τεχνοτροπίας κόρες που εντοπίστηκαν στο ιερό της Ακρόπολης 

(Κ26 Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως 678-εικ.45 και Κ73 Δήλος Α4065-εικ26).

Κάποια όμως παραδείγματα κορών, που εντάσσονται στην ίδια τεχνοτροπικά ομάδα, έχουν αποδοθεί 

από ορισμένους μελετητές με βασικό υποσηρικτή τον Pedley, στο χιακό εργαστήριο. Για αυτήν την απόδοση 

ο τελευταίος στηρίχθηκε κυρίως σπς δυο βασικές Κ64 (Χίος 225-ακ. 19) και Κ65 (Χίος 226-εικ20) τις οποίες 

συνεξέτασε με τις Κ62 (Μουσείο Πάρου 791-euc.l 6), Κ61 (Μουσείο Πάρου 802-εικ. 17). εξαιτίας του κοινού 

φυσικού μεγέθους του τρόπου απόδοσης της κόμης του σχεδόν απτύχωτου χμώνα, και του 

σχηματοποιημένου κόλπου, σαφές στοιχείο της χιακής τεχνοτροπίας Η παρουσία όμως μιας χιακής σχολής 

όπως αυτή γνωστοποιείται εξάλλου και μέσα από τις φιλολογικές πηγές αν και γίνεται αποδεκτή και από 

άλλους μελετητές (Doenna, Pernot), κάθε άλλο παρά βέβαιη μπορεί να θεωρηθεί Βασικό στοιχείο για την 

ύπαρξή της αποτελεί η αναφορά και γενικότερα γνωστή δράση του γλύπτη Αρχέρμου και των υιών του. Η 

παρουσία εξάλλου της Νίκης της Δήλου, δημιούργημα του Αρχέρμου, αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό 

στοιχείο της ύπαρξης του εργαστηρίου. Περαιτέρω, μελετητές όπως ο Langlotz, αναφέρουν ως βασικά χιακά 

έργα τις καρυάτιδες του θησαυρού των Σιφνίων (Κ80 Δελφοί, εικ.82), οι οποίες όμως από άλλους μελετητές 

όπως την Sheedy, μάλλον θα πρέπει να αποδοθούν στο παριανό εργαστήριο. Παρατηρούμε λοιπόν τη στενή 

σύνδεση ανάμεσα σπς δυο καλλιτεχνικές τάσεις σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα μπορούν με σαφήνεια να 

διαχωριστούν. Η τελευταία αυτή παρατήρηση ίσως μάλιστα να είναι αρκετή για μια καθολική αμφισβήτηση 

της παρουσίας χιακής σχολής

Η παριανή δραστηριότητα, σε γενικές γραμμές θα επηρεάσει και τις αττικές κόρες κυρίως μέσα από 

την ιωνική τεχνοτροπία που θα υιοθετηθεί από αυτές της Ακρόπολης όπως διαπιστώνουμε με την γενικότερη 

πλούσια διακοσμητικότητα σε αυτές που όμως δε φτάνει τα αντίστοιχα παριανά επίπεδα Η ακτινοβολία της 

Πάρου φαίνεται επίσης και μέσα από τη χρήση του ντόπιου μαρμάρου, αν και άλλες θεωρίες θέλουν την 

επικράτηση του πεντελικού (Diddns). Το στίγμα βέβαια της αττικής παράδοσης γίνεται αντιληπτό μέσα από 

την απλούστερη απόδοση των ενδυμάτων καθώς και τη ρωμαλεότητα της σωματικής δομής όποας αυτή
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αποκαλύπτεται τόσο από πρώιμα παραδείγματα (Κ66 Staatliche Museen, Antikensarnrnlung 1800-εικ 31) 

όσο και μεταγενέστερα (K28 Μουσείο Ακροπόλεως 681-enc50). Σε αρκετά σημεία λοιπόν, μπορούν να 

παραλληλιστούν με τους αντίστοιχους αττικούς κούρους.. Τα παραδείγματα κορών από την ευρύτερη περιοχή 

Αττικής εκτός Ακροπόλεως αναδεικνύουν έναν επιτύμβιο κυρίως χαρακτήρα (Κ7 Εθνικό αρχαιολογικό 

Μουσείο 1889 εικ.32,Κ66 Βερολίνο 1800-εικ31,Κ8 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 8 l-euc33).

Οι τρεις βασικές κατηγορίες εξέλιξης των αττικών κοροιν είναι οι ακόλουθες: πρώτον 550-530 πΧ- 

πρώιμη αττική γλυπτική: βασικό το παράδειγμα της Κ22 (Μουσείο Ακροπόλεως 679 εικ 46), που αποδίδει 

τον πρώιμο αττικό συνδυασμό ενδυμάτων χμώνα κάτω από τον πέπλο και θεωρείται έργο του καλλιτέχνη του 

ιππέα Rampin λόγω παραλληλισμού με το πρόσωπο του τελευταίου, την Κ17 (Μουσείο Ακραπόλεους 589- 

εικ39), την Κ18 (Μουσείο Ακροπόλεως 593-enc. 42) η οποία θεωρείται η πιο πρώιμη στον τύπο της 

πεπλοφόρου, την Κ20 (Μουσείο Ακροπόλεως 619-εικ41). Δεύτερον, 530-500 πΧ. -ώριμο αρχαϊκό στυλ: 

εγκαταλείπεται ο τύπος της πεπλοφόρου ενώ αρχίζει η πιο έντονη διακοσμητική τάση όπως αυτή υπακούει 

στα δεδομένα της ιωνικής τέχνης Ενδεικτικές οι Κ28 (Μουσείο Ακροπόλεως 681 -εικ50) και Κ25 (Μουσείο 

Ακροπόλεως 680 εικ.48). Τέλος έχουμε κάποια δείγματα από τον πρώιμο κλασικό-αυστηρό ρυθμό: την Κ52 

(Μουσείο Ακροπόλεως 688-ακ62) και την- Κ53 (Μουσείο Ακροπόλεως 686-εικ.64-90), όπου αφενός η 

παρουσία του επιβλήματος στην πρώτη και η απουσία του αρχαϊκού μειδιάματος αφετέρου αποτελούν 

στοιχεία που οριοθετούν τα πρώτα βήματα του νέου ρυθμού. Η κυριαρχία πλέον του ιωνικού λοξού ιματίου 

και του λεπτότερου χιτώνα είναι δεδομένη, σε συνδυασμό με μια έντονη διακοσμητικότητα 

Απομακρυνόμαστε δηλαδή από τα κυκλαδικά πρότυπα με τη γενικότερη και λιτότητα που επικρατεί, όπως τη 

βλέπουμε πχ. μέσα από τον απλό πέπλο που αρχταχ χρησιμοποιείται και δεν επιτρέπει τη παραμικρή 

αποκάλυψη του σώματος* Η συντηρητική ωστόσο αυτή στάση θα εφαρμοστεί ξανά αργότερα, με τη 

σταδιακή δηλαδή επικράτηση του πρώιμου κλασικού-αυστηρσύ ρυθμού, οπότε στο προσκήνιο επανέρχονται 

οι αρχές της λιτότητας και αδιαφάνειας των ενδυμάτων. Τα πρώτα βήματα της τάσης αυτής παίρνουμε ήδη 

από την Κ28, στα 525 π,Χ. περίπου, ενώ σαφώς τη διαπιστώνουμε στις Κ52 και Κ53. όπου πλέον έχει αρχίσα 

να χάνεται καιτο γνωστό αρχαϊκό μειδίαμα.

Η κύρια λειτουργία των κορών, τουλάχιστον μέσα από την ευρύτερη μελέτη τους είναι 

αναθηματικής φύσεως Κάτι τέτοιο μπορεί να επιβεβαιωθεί τόσο μέσα από την πρόταση των χεριών, όσο και 

από τις προσφορές που κρατούσαν, σύμβολα προς τιμήν της εκάστστε θεότητας Μπορούν να συμβολίζουν 

π,χ. την αφθονία όπωςτα περιστέρια ή τη γονιμότητα όπως τα ρόδια Η ποικιλία των προσφορών (από φρούτα, 

καρπούς μέχρι και μικρά ζώα όπως περιστέρια ή λαγούς), μπορεί να αποδίδουν και την πολύπλευρη εικόνα 

κάποιας θεότητας όπως συμβαίνει ενδεικτικά στην περίπτωση της Σάμου για την Ήρα Ωστόσο, σε γενικές
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γραμμές οι προσφορές των κορών, είναι δύσκολο να αποδοθούν σε συγκεκριμένη θεότητα, αν και αυτές 

προορίζονταν ως αναθήματα κυρίως σε θηλυκές θεότητες και μάλιστα προστάτιδες του γάμου, της αφθονίας 

της γονιμότητας και της ευημερίας της πόλης (Αθηνά, Ήρα, Άρτεμις-σε ιερά Απόλλωνα, Αφροδίτη). Έχουμε 

βέβαια και περιπτώσεις αναθέσεων προςτιμήν χθονίων θεοτήτων όπωςτη Δήμητρα ή τις Νύμφες3'^0

Η αναθηματική όμως λειτουργία, δεν αποτελεί τη μοναδική έκφραση της χρήσης των κορών, αλλά 

σε αυτές συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα που υπακούαυν σε ένα περισσότερο επιτύμβιο χαρακτήρα και 

προφανώς λειτουργούσαν ως σήματα πάνω από τάφους πλούσιων αριστοκρατών, που κατά αυτόν τον τρόπο 

αποκάλυπταν την οικονομική τους ευχέρεια και περαιτέρω ανώτερη κοινωνική τους κατάσταση. Η χρήση των 

επιτύμβιων κορών, κρίνοντας από τα αττικά κυρίως παραδείγματα σταματά περίπου στα 540 πΧ, οπότε 

πλέον στην περιοχή της Αττικής και κυρίως στην Ακρόπολη, οι κόρες έχουν αποκτήσει αποκλειστικά 

αναθηματικές διαστάσεις. Ιστορικά, αυτή η διαφοροποίηση στη χρήση των κορών, δε μπορεί εύκολα να 

εξηγηθεί αλλά, ίσως η ανάπτυξη του ιερού της Ακρόπολης να υπήρξε καθοριστική για αυτήν, οπότε όσιό την 

αριστοκρατία της εποχής να θεωρήθηκε πιο σημαντική η ανάθεση μνημειωδών έργων στο βράχο της 

Ακρόπολης από ότι η έκθεση επιτύμβιων αγαλμάτων στανεκροταφεία της αττικήςυπαίθρου.

Τέλος μια αρχιτεκτονική λειτουργία (ως καρυάτιδες) αναδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένα 

παραδείγματα, (Κ21, Κ77, Κ78, Κ79, Κ80) κρίνοντας κυρίας από τη γενικότερη δυνατή σωματική δομή, την 

παρουσία του πόλου και τα ίχνη αναθύρωσης ή μηνίσκου, που μπορούν να ερμηνευτούν ως ενισχυτικά 

στοιχεία της παρουσίας του πόλου ή κάποιου αρχιτεκτονικού στηρικτικού μέλους.

Σε όλες όμως τις κατηγορίες αυτές και κυρίως στην αναθηματική λειτουργία, ένα από τα πιο βασικά 

προβλήματα που απασχολούν την έρευνα, είναι αν οι κόρες αποδίδουν θνητές ή θεϊκές οντότητες Η ταύτισή 

τους με θεότητες σε γενικές γραμμές μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί ακραία Κρίνοντας μάλιστα από την 

παρουσία αρκετά μεγάλου αριθμού κορών, όπως ενδεικτικά συναντάμε στην περιοχή της Ακρόπολης δε 

μπορεί να ποριστούν μια συγκεκριμένη θεότητα που κατά αυτόν τον τρόπο η εικόνα της δεν αποκτά 

μοναδικότητα. Από την πλειοψηφία λοιπόν των μελετητών, οι κόρες ταυτίζονται είτε με ανώνυμες 

αριστοκρατικές γυναικείες θνητές μορφές είτε με μια γενικότερη αποτύπωση του αριστοκρατικού ήθους και 

πνεύματοςΈτσι, οι κόρες λειτουργούσαν ως αγάλματα, με κύριο στόχο την πρόκληση της ευχαρίστησης και 

ικανοποίησης Ενισχυπκό στοιχείο της απόδοσης των ανώνυμωνγυναικών αποτελεί η απουσία συνοδευτικών 

ονομάτων σε αυτές Σε αυτό το σημείο, έχουμε τη βασική διαφοροποίησή τους από τις αντίστοιχες επιτύμβιες 

περιπτώσεις όπου στην πλειοψηφία τους συνοδεύονται από ονόματα και ταυτίζονται έτσι με συγκεκριμένες 

αποθανούσες Η απουσία όμως των ονομάτων στις αναθηματικές κόρες της Ακρόπολης δεν αποτελεί 350

350 Karakasi 2003, 146.
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καθολικό φαινόμενο (βλ σύνταγμα Γενέλεω) και επιπλέον υπάρχουν επιγραφικές μαρτυρίες οι οποίες όμως 

κυρίως συνδέονται με υπογραφές των γλυπτών και τα ονόματα των αναθετών. Οι τελευταίοι είναι σχεδόν 

πάντα άντρες και ανήκαν σε ανώτερη κοινωνικά τάξη, αν και δε πρέπει να ξεχνάμε και τις περιπτώσεις 

αναθέσεων από βάναυσους. Η άποψη αυτή βέβαια, δε μπορεί να αποκλείσει τις περιπτώσεις ανάθεσης κορών 

από γυναίκες. Χαρακτηριστική είναι ΚΙ στην επιγραφή της οποίας ναι μεν αναφέρσνται τα ονόματα του 

πατέρα και αδερφού της αλλά το να αποτελεί η ίδια αναθέτη δεν'είναι απίθανο. Παράλληλα, δεν είναι απόλυτο 

και το γεγονός ότι οι αναθέτες ήταν αποκλειστικά αριστοκρατικής τάξεως κρίνοντας εζάλλου και από το 

Νέαρχο για την Κ28, ο οποίος όντας κεραμέας δε θεωρείται ότι ανήκει στην ανώτερη τάξη.

Περισσότερο πιθανή είναι μια ταύτιση τωνκορών,με γυναίκες της αθηναϊκής αριστοκρατίας, ή μιας 

επίσημης εμφάνισης των αριστοκρατών' στα πλαίσια μιας εορτής Περισσότερο ανδροκρατικές απόψεις 

σύμφωνα με τα δεδομένα της αντίστοιχης κοινωνίας ορίζουν μια απόδοση όμορφων γυναικείων μορφών, οι 

οποίες όμως δε λειτουργούσαν παρά ως διακοσμητικά στοιχεία του σπιτιού, ή ίσως ως απλά αριστοκρατικά 

προϊόντα, τα οποία ήταν κατάλληλα για τις αναθηματικές «συναλλαγές» των ανδρών με τις εκάστοτε 

θεότητες Προσωπικά θεωρώ, ότι τέτοιου είδους απόψεις αν και θα μπορούσαν να ευσταθσύν στα πλαίσια 

μιας τέτοιας κοινωνίας μάλλον είναι παρακινδυνευμένες να υιοθετηθούν, δεδομένου των υπόλοιπων 

ερμηνειών'που έχουν αποδοθεί σε αυώ τα γυναικεία αγάλματα. 7ΐου σίγουρα είναι πολύ πιο πειστικές

Σε μια πιο επικεντρωμένη μελέτη των κορών της Ακρόπολης οι μεμονωμένες παρουσίες των 

τελευταίων, έχουν ερμηνευθεί είτε ως παραλλαγές της βασικής εικόνας της Αθήνας από ορισμένους 

μελετητές είτε ως αναθήματα-προσφορές προς τιμήν της ίδιας από άλλους. Ωστόσο, παρατηρούμε την' 

απουσία σαφών εικονογραφικών στοιχείων που θα μπορούσαν να αποδώσουν μια εικόνα Αθηνάς (όπως την 

παρουσία ίσως αιγίδας δόρατος ή ασπίδας). Μια ταύτιση τους εξάλλου με ιέρειες αρρηφόρσυς ή κατώτερου 

ιερατικού αξιώματος και υπηρεσίας γυναίκες είναι εξίσου πιθανή. Μια τέτοια μάλιστα ταύτιση μπορεί να 

αποδώσει σε αυτές μια ανώτερη κοινωνική θέση και status, στοιχεία βέβαια τα οποία δεν αρμόζουν για μια 

γυναίκα στα πλαίσια μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας Φυσικά υπάρχουν απόψεις που ανατίθενται στη 

συγκεκριμένη άποψη δεδομένης της ηλικίας των κορών, η οποία δεν αρμόζει για τις αρρηφόρους αφού είναι 

αρκετά μεγάλες ενώ για ιέρειες είναι πολύ μικρές. Εξάλλου, γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία της Αθηνάς 

έχουμε μόνο μια ιέρεια, που ξεχωρίζει για τη σεβασμιότητα της στοιχείο δηλαδή που δε μπορεί να ενισχυθεί 

από τον αρκετά μεγάλο αριθμό κορών στο βράχο της Ακρόπολης Με κάποιο μικρότερο αξίωμα ή 

τελετουργία προς τιμήν της Αθηνάς όπως την ύφανση ή δίπλωση του πέπλου, είναι πιο πιθανό λοιπόν να 

σχετίζονται Ή ακόμα και ως κανηφόροι μπορούν να ταυτιστούν, οι οποίες συνδέονται με μια μυστηριώδη 

τελετή την παραμονή της μεγάλης εορτής των Παναθηναίων. που απαιτούσε την' παρουσία κανίστρων στις
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κεφαλές των νεαρών γυναικών για την μεταφορά μυστηριωδών αντικειμένων, ακολουθώντας τον ιερό 

περίβολο της εν κήποις Αφροδίτης Τέλος πιο σαφή συμπεράσματα μπορούν να προκόψουν μέσα από την 

εξέταση του τόπου εύρεσης των κορών, οπότε στην περίπτωση της Ακρόπολης ένας μεγάλος αριί^ιός έχει 

αποκαλυφθεί στην περιοχή ΝΔ του Ερεχθείσυ, όπου, όπως υποστηρίζει ο Τραυλός θα πρέπει να συνδεθεί με 

την τελετουργία των αρρηφόρων. Το επιχείρημα αυτό ακούγεται αρκετά εμπεριστατωμένο δεδομένου ότι ο 

τόπος αποκάλυψης και τα αντίστοιχα συνευρήματα, μπορούν να προσφέρουν πάντα καλύτερα 

συμπεράσματα

Παρόμοια προβλήματα ερμηνείας συναντάμε και στην περιοχή της Σάμου με τις κόρες του γλύπτη 

του Χηραμύη. οι οποίες έχουν ερμηνευθεί είτε ως παραστάσεις της θεάς Ήρας είτε ως αναθήματα 

αφιερωμένες σε αυτήν. Ωστόσο, μια ταύτισή τους με θεότητες μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί αστήρικτη 

κρίνοντας κανείς από τον τρόπο στησίματος των δυο πανομοιότυπων αγαλμάτων στο ίδιο σύνταγμα, που 

προφανώς δεν είναι ο πιο κατάλληλος για την αναπαράσταση μιας θεότητας και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

της''Ηρας Ταυτόχρονα, σαφής είναιη ταύτιση δυο κορών με θνητός γυναίκες από το σύνταγμα του Γενέλεω, 

Ορνίθη και Φιλίππη (K67-£ocl 1 και Κ58-εικ.10). εξαιτίας της συνοδείας αντίστοιχων επιγραφών που τις 

αποδίδουν συγκεκριμένες θνητές προσωπικότητες Η ίδια παρατήρηση μπορεί να γίνει και για ττςπερυττώσ^ 

του αναθήματος της Νικάνδρης ή της κόρης του Ευθυδίκου (Κ53-εικ.64), όπου δεν αναφέρεται ένα 

συγκεκριμένο όνομα αλλά προσδιορίζεται από το όνοματου αναθέτη πατέρα της

Γενικά, η ταύτιση των κορών με θνητές γυναίκες φαίνεται εύλογη ειδικά αν λάβουμε υπόψιν και την 

αντίστοιχη φιλολογική παράδοση, όπου οι περιγραφές των γυναικών της αντίστοιχης περιόδου, έτσι όπως 

αυτός παρουσιάζονται σι; επίσημες εορτές και εκδηλώσεις αρμόζουν απόλυτα στα παραδείγματα των κορών 

με τα πλούσια ενδύματα, την περίτεχνη κόμη, τα επίθετα ή ανάγλυφα κοσμήματα και τα πλούσια χρώματα με 

τον πολύ βασικό τους ρόλο.

Μια απόρριψη λοιπόν της ερμηνείας των κορών ως παραστάσεις θεοτήτων', είναι λογική δεδομένου 

και των προσφορών που κρατούσαν, οι οποίες δεν επιτρέπουν θεϊκός καταβολές αλλά περισσότερο 

αποτελούν αναθηματικές εκφράσεις που σχετίζονται με τη γονιμότητα και την αφθονία.

Οι αποκαταστάσεις όμως χαμένων πλέον συμβόλων, που ταυτίζουν ορισμένες κόρες με θεότητες δε 

μπορούν να αποκλειστούν. Σε αυτές τις περατώσεις ακολουθείται και πάλι ο βασικός τύπος της κόρης απλά 

πλέον λαμβάνονται σε αυτές συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την πιο κατάλληλη ταύτισή τους. 

Αντιπροσωπευτικά δείγματα αποτελούν οι ΚΙ, Κ22 (ταύτιση με Αρτεμη), ή οι Μουσείο Ακροπόλεως 669και 

η Κ28 λόγω των ιχνών μηνίσκου που συνεπάγονται παρουσία κράνους άρα ίσως μιλάμε για παροιστάσεις 

Αθηνάς Οι κόρες αυτές είναιγνωστές ως υβρίδια εςοαχίας του διπλού ρόλου που διατελούν.
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Τέλος μας ενδιαφέρει να δούμε και την απόδοση του μεγέθους σας κόρες όπως αυτές τουλάχιστον 

μας έχουν διασωθεί Κρίνοντας και πάλι κυρίως από την περιοχή της Ακρόπολης έχουμε μια αρκετά μεγάλη 

ποικιλία μεγεθών. Ίσιος αυτή η ποικιλία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένας τρόπος αναπαράστασης των 

διαφορετικών παραλλαγών του τύπου της θεάς Αθηνάς Στη Σάμο από την άλλη και στη Δήλο, σε πιο 

πρώιμες χρονολογήσεις κυρίως υπάρχει η τάση του υπερφυσικού μεγέθους που αργότερα όμως θα 

ανπκατασταθεί από μικρότερα μεγέθη. Ειδικά για τη Δήλο μάλιστα οι ταυτίσεις των κορών που μπορούν να 

υλοποιηθούν αφορούν στον τύπο της Αρτέμιδος αδερφής της βασικής λατρευόμενης θεότητας του 

Απόλλωνα.

Ωστόσο, για την καλύτερη προσέγγιση των κορών και τη σαφέστερη κατανόησή τους θα πρέπει να 

σταθούμε στις εκάστοτε πολιτικές συνθήκες οι οποίες παίζουν ένα πολύ βασικό ρόλο ικανό να καθορίσει τη 

γενικότερη παραγωγή τους και να επηρεάσει τις αυξομειώσεις αφενός του αριθμού τους και αφετέρου των 

μεγεθών τους Σε περιόδους π,χ. τυραννίας οι δυνάστες αφού κατοχυρώσουν την εξουσία τους και στα 

διάφορα θρησκευτικά κέντρα, προσπαθούν να αποκλείσσυν τη δράση της αριστοκρατίας όπως αυτή 

αποκαλύπτεται από τα διάφορα αναθήματα, ανάμεσα στα οποία φυσικά συμπεριλαμβάνονται και οι κόρες 

Έτσι, επί Πεισιστράτου, επί Πολυκράτη ή επί Λύγδαμι στη Νάξο, ο αριθμός των τελευταίων αρχίζει να 

μειώνεται όπως επίσης και το μέγεθος τους που φτάνει στο επίπεδο των μικρών αγαλματίων.

Κλείνοντας σε σχέση με τις κόρες θα πρέπει αν μελετηθούν' και οι αντίστοιχοι δημιουργοί τους 

ορισμένα ονόματα από τους οποίους μας σώζονται από την αντίστοιχη φιλολογική παράδοση. Έχουμε π,χ., 

τον Ενδοίο που συνδέεται με την Κ24 Μουσείο Ακρόπολης 602 εικ.44. Το όνομα του Φαιδίμου σώζεται σε 

άκρα πόδια κόρης Κ8 (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 81 -εικ33). Ένας σπουδαίος αττικός καλλιτέχνης είναι 

ο δημιουργός της Πεπλοφόρου, το όνομα όμως του οποίου δε μας έχει διασωθεί Ο τελευταίος λόγω 

ομοιοτήτων με το πρόσωπο του ιππέα Rampin έχει παραλληλιστεί και με τα δυο έργα και ίσως να πρόκειται 

για τον Ενδοίο ή το Φαίδιμο. Φυσικά δε θα πρέπει να παραλείψσυμε τη πολύ βασική δράση του Πάριο γλύπτη 

Αριστίωνα, όπως αυτή λαμβάνει ένα ευρύτερο βεληνεκές και επιβάλλεται σε ένα βαθμό και στην περιοχή της 

Αττικής Τέλος άξιος αναφοράς είναι ο Αντήνορας κυρίως γνωστός ως χαλκοπλάστης υπεύθυνος για τη 

σημαντική Κ 28. Η δράση του τελευταίου συναντά κάποια προβλήματα συγκεκριμένης χρονολογικής 

ένταξής αφενός εξρατίας της τεχνοτροπίας του και αφετέρου εξαττίας της σύνδεσής του με το ανατολικό 

αέτωμα του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς

Ο γενικότερος λοιπόν αγαλματικός τύπος των κορών, αναδεικνύει σημαντικά εοοονογραφικά και 

ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία όμως χρήζουν περαιτέρω μελέτης και προσοχής ώστε να καταλήξουμε σε 

ένα πιο ολοκληρωμένο και σφαιρικό συμπέρασμα για τη λειτουργία τους Επίσης σι πιο προσεγμένοι ίσως
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παραλληλισμοί με τα αντίστοιχα δεδομένα των πηγών και η αποκρυστάλλωση βασικών χαρακτηριστικών 

τυπολογικών και ερμηνευτικών, σίγουρα θα αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα και θα τελειοποιήσουν τη 

γενικότερη εικόνα.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίν. 1. Ποσόστωση λειτουργίας κορών. 

Ανοθημαχοάς: (ενδεικτικά)

Κ2, Κ4( εικ 30), Κ16, ΚΙ 8, Κ19, Κ22, Κ24(εικ44), Κ27, Κ28 

Κ30(καιγενικάη πλειοψηφίατωνκορώντης Ακρόπολης) 

Κ55, Κ58, Κ62, Κ63, Κ67.Κ68.Κ72, Κ74, Κ 83 

Επιώμβιες: Κ8,Κ66,Κ61,Κ76,Κ84.

Κόρεςγια αρχπεκιονική kxaxpyia :Κ21 ,Κ77, Κ78, Κ79, Κ80.

Πίν.2. Κόρες με επιγραφές.

Κ1 (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο I)?51

Η κόρη από τα Βούρβα (Κ8): η επιγραφή αποδίδεται βουστροφηδόν'3 3'.

- Κ7(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 4889)351 352 353 354 355

Κ3(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 2), βουστροφηδόν, (εικ 75).

Κ 28(Μουσείο Ακροπόλεοος 681), αναθέτης ο Νέαρχος3 54

- Κ14 (Λούβρο Μα686), δημιουργός ο Χηραμύης3'7. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεχούς 

ιωνικής γραφής πάνω σε λίθο πάνω στο επίβλημα της μορφής γενικότερη ιωνική πρακτική356 357 

Χρησιμοποιείιαιη παλαιότερη μορφή του θκαιτηνυστερότερη του η (Η).

Κ68 (Staatliche Museum 1750).

Κ67 (Staatliche Museen, Antikensammlung 1739χεικ.11)

- K58( Βαθύ 768)

351 IG XII 5.2.
352 IG I2 1012.
353 IG I2 1014.
354 IG suppl.181.
355 IG I 384.
356 Jeffrey 1990,328.
357 Richter 1950, 37.
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Πίν. 3. Ονόματα αναθετών κορών στην Ακρόπολη. 

[Λυσ]ιας(Ε)ΑΑ8)

Επιτελής (DAA 10, Μουσείο Ακροπόλεως 453 και 136)

Κίρων (DAA14, Μουσείο Ακροπόλεως318και344)

- Αισχύνης (DAA 48, Μουσείο Ακροπόλεως456 και 3759)

Σίμσν (DΑΑ 49 Μουσείο Ακροπόλεως429)

- Σμίκρος καιγιοιτου (D.AA 53 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 6369)

- Λυσίας και Ευάρχις (DAA 292 Μουσείο Ακροπόλεως 683)

- Ευθύδικος (DAA 294 μουσείο Ακροπόλεως 686)

Ναυλ^οχος) (DAA 229 Epigrafilco Moyse;io 6431).

Πίν. 4. Ονόματα γλυπτών από την Ακρόπολη, γνωστοί και μέσα από φιλολογικές πηγές. 

Ανάμεσα του; μόνο υπογραφές του Ενδοίου και ο Φίλεργου έχουν εντοπιστεί στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής 

Γοργίας 

Αιγίας 

Κάλαμις

Κάλλων από Αίγινα

Κρησίλας

Κρίτιος

Μΐκωνγιος του Φιλόμαχσυ

Φίλεργος

Νησιώτης
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ο AA: Archaologischer Anzeiger

o AAA: Αρχραολογικά Ανάλεισα εξ Αθηνών. (Athois Annals of Archaeology) 

ο AE: Αρχραολσγικη Εφημερίς

o A)A: American Journal of Archaeology (The journal ofthe Archaeological Institute of America)

o AM: Mitteilungen des Deutsdien Archaologischen Institute, Atliaiische Abteilung.

o APt\Anpl: Antike Plastik

o Aivh Horn: Archaeologica Homerica

o AS: Assyriological Studies.

o BCH: Bulletin de Conespondanee Hellaiique

o BCHSitppl:. Bulletin de Correspondance Hellenique. Supplanent

o DAA: Raubilschek A.E_ Dedicationsfrom the Athenian Acropolis, A catalogue of the inscriptions of 
the Sixth and Fifth Centiaies B. C, 1949.

o Hesperia. The journal ofthe American School of Classical Studies at Athens.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

(Q περισσότερες φωτογραφίες προέρχον^ βιβλίο της Karakasi Κ.,Archaic Komi, 2003.)

Κρήτη:

Εικ. 1-Κ16: Λούβρο Ma 3098, Παρίσι. Η κυρία της «Αιιχατε».

Εικ. 2-Κ89: Μουσείο Ηρακλείου. Χάλκινα ειδώλια από Δρήρο. Φωτ: Παναγιωτάκης Μ.Ν, Κρήτη 

Ιστορία και Πολιτισμός 1987.

Σάμος:

Εικ. 3-Κ54: Μουσείο Βαθύ Σάμου, άκρα πόδια με τένοντα

Εικ. 4α-β-Κ55: Μουσείο Βαθύ της Σάμου 193

Enc 5-Κ60: Μουσείο Βαθύ Σάμου XI no 16. Ακέφαλη κόρη

Εικ. 6-Κ56: Μουσείο Βαθύ Σάμου Ρ149. Ακέφαλο αγαλμάτιο κόρης

Enc 7-Κ16: Μουσείο Λούβρου Ma 686, Παρίσι. «Ήρα» του Χηραμύη.

Enc 8-Κ68: Staatlidie Museen, Antikensammlung 1750. Ακέφαλη κόρη.

Enc 9-Κ69: Staatlidie Museen, Antikensammlung 1744. Ακέφαλη κόρη.

Enc 10-K58: Μουσείο Βαθύ της Σάμου 768. Ακέφαλη κόρη - «Φιλίππη».

Enc 11-Κ67: Staatlidie Museen. Antikensammlung 1739 Ακέφαλη κόρη «Ορνίθη».
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Etc ΠιΤοσύνταγματουΓενέλεω.

Etc 13-Κ57: Μουσείο Βαθύ Σάμου. Κεφαλή κόρης 

Πάρος

Etc 14-Κ70: Staatliche Museen, Andkensammlung 1875. Κεφαλή κόρης

Etc 15-Κ63: Μουσείο Πάρου 163. Αγαλμάπο κόρης

Etc 16-Κ62: Μουσείο Πάρου 791. Κορμός κόρης

Etc 17-Κ61: Μουσείο Πάρου 802. Ακέφαλη κόρη. Μουσείο Πάρου 802.

Etc 18-Κ83: Μητροπολτπκό Μουσείο της Ν.Υόρκης 07306. Ακέφαλη κόρη.

Χίος

Etc 19-Κ64: Μουσείο Χίου 225. Κορμός κόρης 

Etc 20-Κ65: Μουσείο Χίου 226. Κορμός κόρης 

Κυρήνη:

Etc 21-Κ86: Κυρήνη L Ακέφαλη κόρη.

Etc 22-Κ87: Κυρήνη Π. Ακέφαλη κόρη.

Δήλος:



135

Ετκ 23-Κ1: ΕΒνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1. Η κόρη «Ντκάνδρη».

Ετκ. 24-Κ71: Δήλος Α4062. Ακέφαλη κόρη.

Ετκ. 25-Κ72: Δήλος Α4064. Ακέφαλη κόρη.

Ετκ. 26-Κ73: Δήλος Α4065. Ακέφαλη κόρη.

Ετκ. 27-Κ74: Δήλος Α4067. Ακέφαλη κόρη.

Ετκ. 28-Κ75: Δήλος4945. Κεφαλή κόρης 

Ατπκή:

Ετκ 29-Κ76: Πειραιάς ΜΑ 2530. Ακέφαλη κόρη από το Ρέντη.

Ετκ 30-Κ5: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 3859. Κορμός κόρης από το Μοσχάτο.

Ετκ 31-Κ66: Staatliche Museen. Antikaisammlung 1800. Η «θεά του Βερολίνου» από την Κερατέα.

Ετκ 32-Κ7: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 4889. Η Φρασίκλ*εια.από τη Μερέντα της Μεσσγαίας

Ετκ 33-Κ8 : Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 81. Φίλοια λόγω επιγραφής που τη συνοδεύει με το 

όνομα του καλλιτέχνη Φαιδίμου. από τα Βσύρβα.

Ετκ 34-Κ4: ΕΒνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 5. Ακέφαλη κόρη από Ελευσίνα

Ετκ 35-Κ11: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 25. Ακέφαλη κόρη από Ελευσίνα.

Εικ 36-Κ10: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 26. Ακέφαλη κόρη από Ελευσίνα
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Ετκ. 50-Κ28 : Μουσείο Ακροπόλεως 681. Η κόρη του Αντήνωρος Βάση με επιγραφή τχου τη 

συνόδευα-, DAA αρ. 373, IG suppl. 181.

Ετκ. 51-Κ29: Μουσείο Ακροπόλεως 672.

Ετκ. 52-Κ31: Μουσείο Ακροπόλεως 670

Ετκ. 53 - Κ37: Μουσείο Ακροπόλεως 611.

Ετκ. 54-Κ36: Μουσείο Ακροπόλεως 598. Ακέφαλη κόρη που δε σώζα τα άκρα πόδτα.

Ετκ. 55-Κ 32: Μουσείο Ακροπόλεως 671. Ακέφαλη κόρη.

Ετκ. 56-Κ35: Μουσείο Ακροπόλεως 673. Ακέφαλη κόρη.

Etic 57-Κ38: Μουσείο Ακροπόλεως 683. Μτκροσκοπτκή κόρη, συνοδευόμενη από επιγραφή: IG i 

Supplement αρ. 373. DAA αρ292..

Ετκ. 58-Κ34 : Μουσείο Ακροπόλεως 675. Κόρη μικρότερη του φυσικού μεγέθους που δε σώζα τα 

κάτω σκέλη της

Ετκ. 59-Κ40: Μουσείο Ακροπόλεως 674. Κόρη που δε σώζα τα άκρα πόδτα.

Ετκ. 60-Κ30: Μουσείο Ακροπόλεως 594. Ακέφαλη κόρη.

Ετκ.61-Κ41: Μουσείο Ακροπόλεως 595. Ακέφαλη κόρη.

Ετκ. 62-Κ44: Μουσείο Ακροπόλεως 600. Κόρη που δε σώζα τα κάτω σκέλη.

Ετκ.63-Κ51: Μουσείο Ακροπολαι): 676. Κόρη που δε σοΕα τις κνήμες της
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Εικ. 64-Κ48.: Μουσείο Ακροπόλεως 685.

Eoc 65-Κ47: Μουσείο Ακροπόλεως 684.

Edc 66-Κ50: Μουσείο Ακροπόλεως 615. Ακέφαλη κόρη.

Εκ. 67-Κ52: Μουσείο Ακροπόλεως 688. «Η κόρη των Προπυλαίων».

Eoc 68-Κ45: Μουσείο Ακροπόλεως 687.

Edc 69-Κ53 : Πάνω τμήμα: Μουσείο Ακροπόλεως 686. Κάτω τμήμα: Μουσείο Ακροπόλεως 609. 

Η κόρη του Ευθυδίκσυ. συνοδεύεται από επί/ραμμα (DAA 294) πάνω στο κιονόκρανο όπου πατά.

Euc 70- Κ49: Μουσείο Ακροπόλεως 696. Κεφαλή κόρης

Edc 71 - Κ42: Μουσείο Ακροπόλεως 616. Κεφαλή κόρης

Edc 72- Κ88: Μουσείο Αγοράς S1071. Κεφαλή κόρης 

Edc 73- Κ9: Εθνικό Αρχαιολογοοό Μουσείο 17. Κεφαλή κόρης

Eoc 74- Κ90 : Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο 776. Η θεά του «Κεραμεικού». Φωτ. Coldsream 

Γεωμετρική Ελλάδα,

Πτώσν Βοιωτίας:

Edc 75- Κ3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 2. Ακέφαλη κόρη

Eoc 76- Κ39: Μουσείο Ακροπόλεως 584. Κορμός κόρης Φωτ.: Payne 1997.

Edc 77. Κ6. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 73. Κορμός κόρης
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Δελφοί:

Eoc 78-Κ79: Δελφοί 1203. Κεφαλή της λεγόμενηςπρο^αδιακης κόρης 

Enc 79-Κ80: Δελφοί Κόρη από το θησαυρό των Σιφνιών.

Ραιδεσιός

Εικ. 80-Κ82: Θα^σαλονίκη 929. Ακέφαλη κόρη.

Enc 81-Κ89: Αρχαίονεκροταφείο Θήρας στη Σελλάδα. Κολοσσική κόρη δοαδαλικηςτεχνοτροπίας
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ΚΡΗΤΗ

Εικ.1. Κ15. Η «κυρία της Auxerre»



Εικ. 2 . K90. Χάλκινα ειδώλια από τη Δρήρο.



ΣΑΜΟΣ

Εικ.3. Κ54. τρόπος στήριξης με παρουσία τένοντα.



Εικ.4. K55. Θραύσματα κολοσσιαίας κόρης.



Εικ.5α.Κ60. Εμπρόσθια και οπίσθια όψη



Εικ.5β. Κ60. Πλάγιες όψεις.



Εικ.6. K56



Εικ.7α. Κ16-«Ήρα» του Χηραμύη. Κόρη από το Βαθύ. Εμπρόσθια όψη



Εικ.7β. Κ16-Κόρη από το Βαθύ. Οπίσθια όψη



Εικ.8 . K68



Εικ.9 K69



Εικ.10.Κ58.«Φιλίππη» από το σύνταγμα του Γενέλεω



Εικ.11. K67. Ορνίθη από το σύνταγμα του Γενέλεω



Εικ.12. Σύνταγμα του Γενέλεω



Εικ.13. K57. Κεφαλή κόρης (αντιπροσωπευτική του σαμιακού εργαστηρίου)



m
m

Εικ.14. Κ70



ΠΑΡΟΣ

Εικ.15. Κ63



Eik.16.K62.



Eik.17.K61



Εικ.18 K83. Εμπρόσθια και οπίσθια όψη



ΧΙΟΣ

Εικ.19.Κ64



Εικ.20.Κ65



ΚΥΡΗΝΗ

Εικ.21α. Κ86



Εικ.21 β. K 86.Εμπρόσθια και οπίσθια όψη



Εικ.22. K87



ΔΗΛΟΣ

Εικ.23. ΚΙ. Η κόρη «Νικάνδρη», από τη Δήλο



Εικ.24. K71



Εικ.25.Κ72



Εικ.26. K73



Εικ.27 K74



Εικ.28. K75



ΑΤΤΙΚΗ

Ρέντη

Εικ.29 Κ76



Μοσχάτο

Εικ.30,Κ5



Κερατέα

Εικ.31α Κ66 «Θεά του Βερολίνου»



Εικ.31 β. Κεφαλή Κ66 ιδωμένη κατενώπιον και κατά τομή



Μεσογαία-Μερέντα

Εικ.32. Κ7. Φρασίκλεια,



Βούρβα

Εικ.33. Κ8. Άκρα πόδια κόρης που συνοδεύονται από πλίνθο με περιγραφή που 
σώζει το όνομα του καλλιτέχνη Φαιδίμου, από τα Βούρβα.



Ελευσίνα

Eik.34.K4.



Εικ.35. ΚΙ 1



Eik.36.K1 Ο



Λαύριο

Εικ.37 Κ84.από το Λαύριο.



ΑΘΗΝΑ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ

EtK.38.K43.



Εικ.39. ΚΙ7



Εικ.40.Κ19



Εικ.41. K20



Εικ.42. ΚΙ8. Η «κόρη με το ρόδι»



α

Εικ.43. Κ21. «Η κόρη της Λυών»



Εικ.44.Κ24. Έργο του Φίλεργου ή Φίλερμου



Εικ.45. K23



β)

Εικ.46α) Κ22. «Πεπλοφόρος». β)Σχεδιαστική αναπαράστασή της.



Εικ.47. K26.



Εικ.48. K25



Ekk.49.K2?.



Εικ.50 α) K28. Η κόρη του Αντήνωρος. β) Βάση με επιγραφή που συνοδεύει την Κ28 
DAA αρ. 373, IG suppl. 181.



Εικ.51. K29



Εικ.52. K31



Euc.53. K37



Εικ.54. K36



Εικ.55. K32



Εικ.56. K35



Εικ.57. K38



Εικ.58. K34



Εικ.59.Κ40



Euc.60. K30



Εικ.61. K41



Εικ.62. K44.

Εικ.63. K51



Εικ.64. K48



Εικ.65. K47



Εικ.66 K50



Εικ.67-68 K52 «Η κόρη των προπυλαίων» -Κ45



Εικ.69. K53. Η κόρη του Ευθυδίκου



Εικ.70. K49.

Εικ.71,Κ42. Μουσείο Ακροπόλεως 616



Εικ.72. K88



Εικ.73. K9



ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Εικ.74. «Η θεά του Κεραμεικού» Κ91.



ΠΤΩΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εικ.75. Κ3



Εικ.76. K39



ΑΙΓΙΝΑ

Εικ.77. Κ6. Κορμός κόρης,



ΔΕΛΦΟΙ

Εικ. 78-79. Κ79-Κ80



ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

Εικ.80. Κ82



ΘΗΡΑ-ΣΕΛΛΑΔΑ

Εικ.81. Κ89



ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΙΧΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Εικ.82. ΚΙ2.



Εικ.83. K66. «Η θεά του Βερολίνου»



Euc. 84 α)Η κόρη Φρασίκλεια.Κ7.

β)Σχεδιασπκή αναπαράσταση Φρασίκλειας με την αποκατάσταση των χρωμάτων σε 
αυτήν.



Εικ.85. K38



Εικ.86.Κ25



Εικ.87. K27



Εικ.88 K31



Εικ.89. K49



Εικ.90 «Η κόρη του Ευθυδίκου» Κ53
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